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Extra inspanningen nodig 
om milieudoelstellingen te 
hal en 

Extra inspanningen zijn nodig om de mi
lieudoelstellingen te bewerkstelligen. Dit 
concludeert dr. ir. J.H. van Roan in zijn be
spreking van de Nationale Milieuverken
ning 1990-2010. Verschillende aspecten 
van de milieuproblematiek en hun resu/ta
ten worden afzonderlijk behandeld. 

Nadat eind 1988 de eerste Nationale Mi
lieuverkenning 'Zorgen voor morgen' was 
verschenen werd dit gevolgd door het Na
tionaal Milieubeleidsplan (NMP). De Minis
ter van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer (VROM) heeft toen 
aan het Rijksinstituut Volkgezondheid en 
Milieuhygiene (RIVM) verzocht elke twee 
jaar een Milieuverkenning uit te voeren. 
Aangezien Nationale Milieubeleidsplannen 
om de vier jaar zullen verschijnen is er voor 
gekozen om de Milieuverkenningen een af
wisselend accent te geven. Een jaar na het 
verschijnen van een Nationaal Milieube
leidsplan (NMP) wordt een verkenning ge
maakt van de in de toekomst te verwach
ten milieukwaliteit bij uitvoering van het dan 
vastgestelde beleid. Een jaar voor een 
nieuw NMP volgt een verkenning van mo
gelijke aanvullende beleidsopties. De thans 
te bespreken Milieuverkenning geeft aan in 
welke mate tot media 1991 vastgestelde be
leidsmaatregelen toereikend zijn om de 
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voor 2000 en 2010 geformuleerde doel
stellingen te realiseren. De nadruk ligt op 
een analyse op nationale schaal. 
Deze tweede Nationale Milieuverkenning is 
totstandgekomen in samenwerking met tal
rijke andere wetenschappelijke instituten, 
waaronder die van Rijkswaterstaat en de 
Dienst Landbouwkundig Onderzoek. 

Zoals bekend is heeft in 1987, toen het door 
de Verenigde Naties geYnitieerde rapport 
Our common future (het zogenaamde 
Brundtlandrapport) verscheen, de zorg 
voor ons milieu tot het ontstaan van de Na
tionale Milieuverkenningen geleid. 
Vanaf ongeveer 1970 maakte de Neder
landse overheid reeds een begin met een 
uitgebreide Milieu-wetgeving. Het ministe
rie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 
werd in 1971 opgericht. De Hinderwet 
(1875), de toen nog beperkte Bestrijdings
middelenwet (1962), de Wet gevaarlijke 
stoffen en de Kernenergiewet (beide 1963) 
werden aangevuld met de Wet verontreini-
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ging oppervlaktewateren (1969), de Wet in
zake de luchtverontreiniging (1970), de Wet 
verontreiniging zeewater (1975) en de Wet 
chemische afvalstoffen (1976), de Afval
stoffenwet (1977), de Wet geluidshinder en 
de Wet algemene bepalingen milieuhy
giëne (beide 1979), de Wet milieueffec
trapportage, de Wet bodembescherming en 
de Wet milieugevaarlijke stoffen (alle 1985), 
en de Meststoffenwet (1986). 

Enkele veranderingen zijn opgetreden in 
de uitgangssituatie sedert 'Zorgen voor 
morgen'. De sterk gedaalde energieprijs 
droeg bij aan de verminderde inspanningen 
op het gebied van energiebesparing en aan 
groei van de automobiliteit. Dit werkte door 
in de thema's verzuring en klimaatveran
dering. Ook de sterke bevolkingsgroei, de 
sterke groei van energie-intensieve vormen 
van produktie en consumptie, en de groei 
van de veestapel zijn er de oorzaak van dat 
de uitgangssituatie in 1990 ten opzichte van 
'Zorgen voor morgen' is verslechterd. 

Gewezen wordt op het feit dat de bevol
kingsgroei in Nederland vooral het gevolg 
is van immigratie. Verder dat door verho-
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ging van de brandstofaccijnzen (in 1991 
met 25 cent per liter), door tolheffing en ho
gere parkeertarieven wordt getracht de au
tomobiliteit te beperken. 

Het verminderen van de grensoverschrij
dende luchtverontreiniging staat centraal in 
de onderhandelingen die in het kader van 
de Economische Commissie voor Europa 
van de Verenigde Naties worden gevoerd. 
De besprekingen hebben geleid tot een 
zwavel- en stikstofoxydenprotocol. Een 
koolwaterstoffenprotocol zal binnenkort on
dertekend worden. 

De toevoer van stikstof en fosfaat vanuit 
Nederland naar de Rijn en Noordzee zal bij 
uitvoering van de thans vastgestelde maat
regelen in 1995 respectievelijk 23 en 44% 
lager zijn dan in 1985. De 50%-doelstelling 
van het Rijn Actie Plan en Noordzee Actie 
Plan voor 1995 wordt daarmee niet ge
haald. In 2010 wordt met de thans vastge
stelde maatregelen voor beide stoffen een 
reductie met ruim 45% bereikt. Volgens het 
NMP moet echter een reductie met 70-75% 
worden bereikt. 

Het merendeel van de waterbodems is 
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verontreinigd, waarvan sommige in ern
stige mate. De verontreiniging stamt gro
tendeels uit de periode waarin Rijn en Maas 
zeer hoge concentraties van slibgebonden 
microverontreinigingen en zware metalen 
aanvoerden. Sanering van de verontrei
nigde waterbodems is in principe noodza
kelijk indien sprake is van ernstig gevaar 
voor volksgezondheid of milieu. 

Na aile maatregelen tot beperking van 
afval zal in 2000 9 miljoen ton afval verbrand 
worden. Er resteert dan 6 miljoen ton afval 
dat gestort moet worden. Dit is 20% meer 
dan de stortdoelstelling die in het NMP is 
opgenomen. Zonder maatregelen zal deaf
valproblematiek zich na 2000 verder ver
scherpen als de groei van produktie en con
sumptie doorgaan. 

Het beleid ten aanzien van verdroging 
richt zich op een reductie van het ver
droogde areaal met 25% in het jaar 2000 
ten opzichte van 1985. Aileen ingrijpende 
maatregelen zoals vermindering en re-allo
catie van grondwateronttrekkingen of een 
verhoging van het oppervlaktewaterpeil en 
vermindering van de afwatering zullen op 
termijn een toename van de soortenrijkdom 
van planten met 10-15% kunnen bewerk
stelligen. 

Een poging om duurzame ontwikkeling te 
kwantificeren is het zogenaamde 'groene 
Bruto Nationaal Produkt', dat wil zeggen het 
BNP na correctie voor uitgaven die zouden 
moeten worden gedaan om milieuvervuiling 
tegen te gaan, dan wei de gevolgen ervan 
te verzachten. Hieronder vallen bijvoor
beeld investeringen in water- en rookgas
zuivering, bestrijding van geluidsoverlast 
en uitgaven in verband met bodemsane
ring. 

Geconcludeerd moet worden dat extra in
spanningen nodig zijn om de doelstelling 
voor 2000 zeker te stellen en voortzetting 
van de dalende trends in emissies, ener
giegebruik en grondstoffengebruik na 2000 
te bewerkstelligen. 
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Milieu-aspecten 
In het vervolg van dit artikel zullen de ver
schillende milieuaspecten afzonderlijk wor
den besproken. 

Duidelijk is dat verdere 
intensivering van het 
energiebesparingsbeleid 
na 1994 nodig is om tot 
een voortgaande daling 
van het energieverbruik 
na 2000 te komen 

Energievoorziening 
Uit analyses in het kader van deze Milieu
verkenning blijkt dat met de thans vastge
stelde maatregelen het energieverbruik in 
2000 op ongeveer hetzelfde niveau als in 
1989 zou kunnen uitkomen. Na 2000 wordt 
echter door voortgaande groei van produk
tie en consumptie weer een geleidelijke stij
ging van het energieverbruik voorzien. Dui
delijk is dat verdere intensivering van het 
energiebesparingsbeleid na 1994 nodig is 
om tot een voortgaande daling van het ener
gieverbruik na 2000 te komen. Bij de ra
mingen ontstaan onzekerheden omtrent de 
aard en de omvang van de groei van pro
duktie en consumptie en het toekomstig 
verloop van de energieprijzen. 

De olie- en gasreserves in Nederland be
droegen per 1 januari 1991 64 miljoen ton 
olie (2682 per jaar) respectievelijk 1213 mil
jard m3 aardgas (72.760 per jaar, een toe
name van 13% ten opzichte van 1 januari 
1990 (Economische Zaken 1991 ). Van de 
geschatte, in de grond aanwezige hoeveel
heden aardolie is thans iets meer dan 50% 
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Tussenbalans vastgestelde be/eidsmaatregelen 
Met de vastgestelde maatregelen zullen de emissies van de meeste stoffen sterk dalen, 
hoewel deze dalingen in een aantal gevallen niet toereikend zijn om de doelstelling voor 2000 
te halen. Om de dalende trend oak na 2000 voort te zetten zijn aanvullende maatregelen nodig. 

ccnhcid gcrcalisccrd NMP-docl vastgcstcldc maalrcgclcn 

1985 1989 2000 2000 2010 

Emissic naar Iucht van: 
co. miljard kg r62 r82 175 r8 r 203 
NH, miljocn kg 253 234 82 r 14 104 
NO, miljocn kg 552 572 2 38-243 323 284 
so. miljocn kg 271 222 75-90 93 92 
vos miljocn kg 507 477 196 219 2IO 
?ware metalcn·" index roo 8o 40 4I 43 

Yerzurcnde dcpositie mol H+ lha 6200 4800 <2400 2900 2700 

Belasting oppervlaktewater"' index roo 72 25 48 4I 
P-ophoping landbouwgrond miljoen kg 84 0 r8 IS 
N-bclasting landbouwgrond miljocn kg 527 140 333 294 
Zwarc mctalen landbouwgrond'' index roo s6 53 
Lokalc luchtverontreinigmg"' index IOO 0 < 35 < IS 

Afval' 1 miljard kg 21 22 I 2 !8 20 
Gebruik CFK's index 100 0 0 0 
Energiegebruik' PJ 2504 2758 268o 2777 3095 
Matcriaalgebruik index roo I TO 140 158 

'Cadmium, lood, zink en arseen. 
b Fosfor, stikstof, cadmium, lood en zink; exclusief bijdragen uit hct buitenland. 
' Cadmium, lood, zink, arseen en koper. 
d Weglengte met overschrijding (antwerp-) grenswaarde. 
'Yerbranden, storten en lozen tezamcn. 
r Temperatuur gecorrigecrd. 

Bran: Nationale Milieuverkenning 1990-2010 

verbruikt, voor aardgas is dit iets minder dan 
50%. Van de sinds 1960 in totaal verbruikte 
1609 miljard m3 aardgas is ongeveer een 
derde aan het buitenland geleverd. Volgens 
het plan van Gasafzet (mei 1991) is thans, 
inclusief de nog te ontdekken velden en de 
te verwachten importen in totaal ruim 2500 
miljard m3 beschikbaar. Bij de door de Gas
unie verwachte afzetvarianten betekent dit, 
dat in 2016, nog 500 a 800 miljard m3 aard
gas resteert. 

Christen Democratische Verkenningen 3/93 

Grondstoffen 
Van een aantal grondstoffen zullen de be
wezen, economisch winbare wereldvoorra
den zijn uitgeput bij het huidige winningsni
veau. Het gaat hier vooral om de elementen 
tin, lood, koper en zink, die van ouds op 
grote schaal zijn gewonnen. Ook voor zil
ver, goud, kwik, bismuth en wolfraam zijn 
de thans bewezen reserves binnen enkele 
decennia ontoereikend bij een groeiende 
wereldvraag. De geografische verdeling 
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van de voorraden kan van invloed zijn op 
de feitelijke grondstofbeschikbaarheid. Zo 
wordt platina (voor driewegkatalysatoren) 
grotendeels in de voormalige Sowjet Unie 
en in Zuid Afrika gevonden. 
Er kan moeilijk van een absolute uitputting 
van grondstoffen worden gesproken. De 
aardkorst bevat nog enorme hoeveelheden 
van de benodigde elementen. Het pro
bleem is dat in de toekomst in toenemende 
mate voorraden met minder rijke ertsge
halten zullen worden geexploiteerd. 

Watervoorziening 
Het totale waterverbruik per jaar zal stijgen 
van 1480 miljoen m3 in 1986 tot circa 1970 
miljoen m3 in 2010. Het grondwaterverbruik 
stijgt in deze peri ode van 1050 naar 1450 
miljoen m3 Hierbij is nog geen rekening ge
houden met een intensivering van het wa
terbesparingsbeleid, zoals dat wordt uitge
werkt in het nog te publiceren Beleidsplan 
Drink- en lndustriewatervoorziening 
(Tweede Kamer 1990) en een mogelijke 
vergroting van het aandeel van oppervlak
tewater als bron voor drink- en industrie
watervoorziening. Door het milieuplan van 
de waterleidingbedrijven (VEWIN, 1991) 
waarin gestreefd wordt naar een besparing 
van 10% op het leidingwatergebruik in 
2000, zou het watergebruik met ruim 130 
miljoen m3 kunnen verminderen. Het zou 
daarenboven, teneinde aan de toene
mende vraag naar water te voldoen, ge
wenst zijn meer van grondwater gebruik te 
maken. De kwaliteit hiervan wordt echter 
steeds meer bedreigd door verzuring, ver
mesting, het gebruik van bestrijdingsmid
delen en vele lokale bodemverontreinigin
gen. 

Voedselproduktie 
In de afgelopen tweehonderd jaar nam de 
mondiale voedselproduktie sterker toe dan 
de bevolkingsomvang en gedurende deaf
gelopen twintig jaar werd zelfs een record-
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stijging gerealiseerd van 2,3% per jaar (bij 
een bevolkingsgroei van 1 ,8%). Deze pro
duktiegroei was mogelijk dank zij de ruime 
beschikbaarheid van vruchtbare landbouw
gronden en het toepassen van moderne 
produktietechnieken op basis van kunst
mest en bestrijdingsmiddelen.Op be ide ter
reinen doemen beperkingen op. De con
clusie is dat het in de komende vijfentwintig 
jaar uiterst moeilijk zal zijn om de vereiste 
2% groei per jaar van de voedselproduktie 
per hectare te realiseren. Dit lijkt aileen mo
gelijk onder zeer optimistische veronder
stellingen over verbetering van de aanwe
zige infrastructuur (distributienetten), 
scholing en politieke stabiliteit in ontwikke
lingslanden, over de overdracht en accep
tatie van financiele middelen, technieken en 
over liberalisatie van de wereldvoedsel
markten. 

Klimaatverandering 
Ruim veertig jaar na de introductie van de 
CFK's kwamen de eerste signalen dat de 
CFK's zich ophopen in de atmosfeer en 
stratosferisch ozon afbreken. Hierdoor 
komt, meer dan voorheen, de voor de mens 
schadelijke ultraviolette B-straling op het 
aardoppervlak terecht. Meer dan tien jaar 
na de eerste modelberekeningen voor een 
mogelijk versterkt broeikaseffect bleek dat, 
behalve kooldioxyde (C02) ook nog andere 
sporegassen en de ontbossing in belang
rijke mate aan dit effect bijdragen. Zander 
maatregelen kunnen de gevolgen voor de 
biosfeer zo groot en structureel zijn dat van 
een verantwoord duurzaam beheer van 
onze planeet geen sprake meer kan zijn. De 
internationale gemeenschap van weten
schappers is er inmiddels van overtuigd dat 
het versterkt broeikaseffect zalleiden tot kli
maatveranderingen. Er is echter nog geen 
eenduidig bewijs te leveren dat de in de laat
ste eeuw opgetreden temperatuurstijging 
van 0,3 a 0,6 graden Celcius door mense
lijk toedoen is veroorzaakt. In het algemeen 
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wordt niet verwacht dat in de komende tien 
jaar een bewijs kan worden geleverd. Het 
zal nog vele jaren duren voordat bepaald 
kan worden dat de gemeten temperatuur
stijging mondiaal inderdaad de natuurlijke 
variabiliteit te boven gaat. Voorlopig zullen 
we rond het broeikasprobleem nog te 
maken hebben met de noodzaak van be
slissen in onzekerheid. 

De Nederlandse emissies van C02 per 
sector zijn als volgt: industrie 34%, elektri
citeitsopwekking 20% en transport 14%. 
Die van de huishoudens wordt berekend op 
8,3%. 

Er bestaat, ondanks bovengenoemd te
kort aan bewijsvoering, geen twijfel over dat 
maatregelen als door de Response Strate
gies Working Group van de IPCC voor be
teugeling van de wereldwijde emissie van 
broeikasgassen zijn opgesteld, zeer urgent 
doorgevoerd dienen te worden. Het is dan 
mogelijk om de emissies in de ontwikke
lingslanden voorlopig te Iaten toenemen als 
de ge"lndustrialiseerde Ianden het goede 
voorbeeld geven en hun emissies vanaf nu 
beginnen te stabiliseren en voor de eeuw
wisseling gaan reduceren. lndien de hier
voor benodigde en verder te ontwikkelen 
technologie ter beschikking wordt gesteld 
van de ontwikkelingslanden, zullen deze in 
staat moeten zijn om halverwege de vol
gende eeuw eveneens hun emissies testa
biliseren en te reduceren. 

Verzuring 
De verontreiniging van het milieu door lucht
emissies van zwaveldioxyde, stikstofoxy
den en ammoniak leiden tot een verande
ring van de chemische samenstelling van 
bodem en oppervlaktewateren (verzuring). 
Dit proces leidt na verloop van tijd tot een 
verstoring van ecosystemen. Bossterfte in 
Midden en Oost Europa en de vele 'dode 
meren' in Scandinavie en Canada zijn voor
beelden van schade die mede door verzu
ring is veroorzaakt. 
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Naast schade aan ecosystemen kan door 
verzuring opden duurverslechtering van de 
kwaliteit van het grondwater optreden door 
uitspoeling van zwavel- en stikstofverbin
dingen en door mobilisatie van aluminium 
en zware metalen uit de bodem. Daarnaast 
kan sprake zijn van schade aan materialen 
(gebouwen, textielweefsels, boeken) en 
aan landbouwgewassen. Verzurende stof
fen kunnen zich via de luchtstromingen over 
grote afstanden verspreiden. 

Aan het einde van de jaren zeventig en 
het begin van de jaren tachtig werd zowel 
in Amerika als in Europa de verzuring er
kend als een grote bedreiging voor het mi
lieu. Deze erkenning is aanleiding geweest 
voor grote wetenschappelijke onderzoek
programma's om de keten van emissie tot 
en met effecten van verzurende stoffen in 
kaart te brengen en daarbij mogelijke be
leidsmaatregelen aan te geven. Nu, onge
veer tien jaar later zijn de resultaten van en
kele van deze programma's gepubliceerd, 
in brede wetenschappelijke kring beoor
deeld en aan regeringen aangeboden. 
Voorbeelden zijn het NAPAP-programma in 
de Verenigde Staten en het HAPRO-pro
gramma in Finland. In Nederland werd de 
tweede fase van het additioneel Pro
gramma Verzuringsonderzoek afgerond. 
De emissie van verzurende stoffen in Eu
ropa is in de periode 1960-1980 sterk toe
genomen. Sinds 1980 is de emissie van 
S02 aan het dalen doordat in een aantal 
Westeuropese Ianden de bestrijding hier
van actief ter hand is genomen. De emissie 
van NOx is sinds 1980 min of meer gesta
biliseerd. De Europese uitworp van ammo
niak (NH3) nam echter vermoedelijk nog 
toe. De daling van de S02-emissie wordt 
vooral door de uitvoering van het zwavel
protocol bereikt. Bij het thans vastgestelde 
beleid zal de emissiereductie voor aile ian
den gezamenlijk in 2000 ruim 25% bedra
gen ten opzichte van 1980. De reductie in 
Nederland en omliggende Ianden ligt veelal 
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hoger dan 50%. 
De thans vastgestelde beleidsmaatregelen 
voor de NOx-emissie zijn voldoende om in 
2000 een emissie te bereiken van 323 kilo
ton en in 2010 van 285 kiloton. De NMP
doelstelling bedraagt 238-243 kiloton in 
2000. Met name in de verkeerssector wor
den de doelstellingen met de thans vastge
stelde maatregelen nog niet gehaald, door
dat het vrachtverkeer sneller groeit en de 
technologische ontwikkeling daar wat ach
ter blijft. Ook is hier nog geen beleid gefor
muleerd voor overige mobiele bronnen 
zoals landbouwwerktuigen, heftrucks en 
wegenbouwmachines. 

In vergelijking met 'Zorgen voor Morgen' 
wordt het ammoniak-aandeel in de deposi
tie thans hoger ingeschat. Voor het jaar 
1980 noemt 'Zorgen voor Morgen' een bij
drage van NH3 aan de totale zure deposi
tie van circa 23%. De huidige schatting komt 
uit op een bijdrage van circa 35%. Oorza
ken voor dit verschil zijn een onderschat
ting van de emissies en de droge deposi
tiesnelheid van ammoniak in 'Zorgen voor 
Morgen'. De huidige bijdrage van stikstof 
aan de actuele verzuring van de bodem is 
ongeveer 35% en van zwavel ongeveer 
65%. Het onderzoek heeft bevestigd dat er 
onder invloed van depositie van verzurende 
stoffen degradatie van de Nederlandse 
bosbodem optreedt. 

Verontreiniging van rivieren en andere wa
teren 
Ondanks de verbetering die gerapporteerd 
wordt van het Rijnwater en in mindere mate 
van Maas en Schelde is de waterkwaliteit 
nog weinig rooskleurig, zodat een krachti
ger aanpak gewenst is. Om tot een accep
tabele waterbodemkwaliteit te komen in de 
sedimentatiegebieden en uiterwaarden 
moet de grensoverschrijdende belasting 
met zware metalen verder afnemen. Dit 
geldt met name voor cadmium, kwik, koper 
en zink, in het bijzonder in de Maas en de 
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Schelde. Om duurzaam gebruik van water
systemen te garanderen, zijn voor verschil
lende stoffen hogere emissiereducties 
noodzakelijk dan momenteel in het kader 
van Rijn- en Noordzee-actieprogramma's is 
afgesproken. Het effect van de zuiverings
maatregelen zal deels teniet worden ge
daan door de groei van de bevolking. Na 
1995 is een verdere intensivering van het 
beleid noodzakelijk. 

In de meeste Nederlandse meren en 
plassen zijn de gehaltes van nutrienten en 
chlorofyl (maat voor de hoeveelheid algen) 
veel te hoog en is het doorzicht te gering. 
Conclusie is dat ook in 2010 veel beken, 
sloten en plassen niet aan de mini male wa
terkwaliteitseisen voor nutrienten en micro
verontreinigingen zullen voldoen. Om eco
systemen te herstellen en maatschap
pelijke functies (zoals zwem- en viswater) 
in stand te houden, kunnen effectgerichte 
maatregelen, zoals baggeren, uitkomst bie
den. 

In de zoute wateren wijzen signalen op 
de degradatie van de ecosystem en. Samen 
met het slib zijn grote hoeveelheden zware 
metalen en giftige organische stoffen in de 
kustzone terechtgekomen. De toevoer van 
deze verontreinigingen via rivieren en via 
de atmosfeer is nog steeds groot en moet 
verminderen om de gezonde situatie te her
stellen. Het terugdringen van de lozingen 
werkt tot nu toe maar beperkt door naar het 
zoute water: vergeleken met 1985 zijn de 
verontreinigingen gelijk gebleven of Iicht 
verminderd. De toevoer van fosfaat en stik
stof leidt tot verstoring van het zoutwater
ecosysteem. De aanvoer van nutrienten 
naar de zoute wateren is sinds 1930 met 
een factor vijf toegenomen. 

Behalve de 'reguliere' verontreinigingen 
wordt de Noordzee belast door incidenten 
en ongevallen waardoor schadelijke stoffen 
in het zeewater terecht komen. De omvang 
van de incidentele lozingen is de afgelopen 
jaren niet verminderd. Zo kwam in de afge-
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lopen lien jaar jaarlijks 1 0 tot 15 duizend ton 
olie in de Noordzee terecht. Op grand van 
de huidige maatregelen is in deze wateren 
eerder sprake van het stoppen van een ver
der ecologisch verval dan van een herstel 
van het zee-ecosysteem. 

Lokale bodemverontreiniging 
Lokale bodemverontreiniging kan zijn ont
staan door lekkages uit opslagtanks en in
stallaties, het dumpen van afval en door on
zorgvuldige omgang met giftige stoffen. 
Door lokale bodemverontreiniging kan 
plaatselijk sprake zijn van verhoogd risico 
voor de volksgezondheid, kan de bodem 
ongeschikt zijn voor het verbouwen van ge
wassen, kan de drinkwatervoorziening be
dreigd worden en kan sprake zijn van ver
storing van bodem-ecosystemen. De 
gestructureerde aanpak van deze zaak 
werd vastgelegd in de interimwet Bodem
sanering (in werking getreden in 1983). Fi
nanciering van bodemsaneringen vindt tot 
dusverre grotendeels door de overheid 
plaats. In de toekomst zullen de kosten op 
de vervuilers en gebruikers verhaald wor
den en pas als dit niet mogelijk is door de 
overheid. 

Ondanks uitbreiding en ontwikkeling van 
de reinigingstechnieken wordt verwacht dat 
de hoeveelheid afgegraven grand die rei
nigbaar is, grater zal zijn dan de capaciteit 
van de reinigingsinstallaties. Omdat vanaf 
1993 het storten van reinigbare grand zal 
worden beperkt zal de tijdelijke opslagca
paciteit aanzienlijk moeten worden uitge
breid, tenzij mogelijkheden worden gevon
den om tot versnelde uitbreiding van de 
reinigingscapaciteit te komen. 
Gezien de zeer grate bedragen die voor rei
niging met de huidige methodes nodig zijn 
is het urgent de efficiency van de bodem
reinigings-operatie te verhogen. Hierdoor 
kan wellicht de zeer lange periode voordat 
de achterstand is ingehaald worden verkort. 
Oak is het van belang de eisen voor gerei-
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nigde grand te differentieren, waardoor on
nodige kosten worden vermeden. 

Afvalverwijdering 
Behalve het huishoudelijk afval zijn vooral 
industrie- en bouw- en sloopafval de groe
pen waar de grootste hoeveelheden afval 
wordt geproduceerd. Door het preventie
beleid zal de jaarlijkse groei van het afval
aanbod in de peri ode 1990-2010 vermin
deren van 1 ,3% tot 0,9%. Het thans 
vastgestelde beleid is toereikend om in 
2000 7% preventie te realiseren, de taak
stelling bedraagt 10% preventie. De ver
wachting is dat relatief veel preventie gere
aliseerd zal worden bij de scheep
vaartafvalstoffen, staalgrit en chemisch 
afval. De te be hal en preventie bij onder an
dere huishoudelijk afval, grot huisafval en 
industrieafval schommelt rand het gemid
delde. 

Bij het thans vastgestelde beleid wordt er 
19 miljoen ton afval geproduceerd. Er valt 
een scherpe daling in de hoeveelheid te 
storten afval te verwachten. De verbran
dingscapaciteit voor huishoudelijk en daar
mee te zamen te verbranden afval dient, bij 
het thans vastgestelde beleid, uitgebreid te 
worden tot circa 7,5 miljoen ton. De ver
brandingscapaciteit voor chemisch afval in 
Nederland zou voor 2000 uitgebreid moe
ten worden tot circa 220.000 ton. Daarbij is 
verondersteld dat de huidige export van 
chemisch afval sterk afneemt en dat deze 
hoeveelheid in Nederland verwerkt zal 
gaan worden. Bij de schatting van de toe
komstige preventie is verondersteld dat vol
ledig aan de verplichting van het Convenant 
Verpakkingen zal worden voldaan wanneer 
in 2000 een stabilisatie van de hoeveelheid 
verpakkingsafval op het niveau van 1986 is 
bereikt. Om dit niveau van 1986 te hal en zal 
1 ,5 miljoen ton preventie moeten worden 
gerealiseerd. Ongeveer de helft hiervan 
kan worden bereikt met concrete maatre
gelen zoals het invoeren van meermalen te 
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gebruiken verpakkingen en navulverpak
kingen, alsook door het beperken van om
pakking. Verdergaande volumemaatrege
len zullen geformuleerd moeten worden om 
het Convenant Verpakkingen daadwerke
lijk te realiseren. 

Verdroging 
Verdroging is het gevolg van ingrepen in de 
waterhuishouding van Nederland, zoals het 
droogleggen van plassen en het ontwate
ren en in cultuur brengen van zo genoemde 
'woeste gronden' en 'on Ianden'. Aan dena
tuurwaarde van die gronden werd tot het 
midden van de jaren zeventig door be
leidsmakers een geringe waarde toege
kend. Ook is bij het afwegen van belangen 
aan de natuur onvoldoende gewicht toege
kend door gebrek aan inzicht in de relatie 
tussen waterhuishouding, natuur en milieu. 
Daarbij komt dat de invloed van ontwate
ringsmaatregelen en permanente grond
waterwinningen zich over een grater gebied 
uitstrekken dan voorheen werd aangeno
men. Daar verdroging een regionaal pro
bleem is (de oorzaken zijn gelegen binnen 
Nederland) kunnen oplossingen onafhan
kelijk van het buitenland worden gereali
seerd. 

Een probleem bij de vaststelling van de 
verdroging is het nog ontbreken van een 
goed ontwikkelde meetmethode waarmee 
de mate van verdroging kan worden uitge
drukt in een objectieve en eenduidige een
heid. 

Uit onderzoek blijkt dat in gebieden waar 
ruilverkavelingsprojecten zijn uitgevoerd 
(dus ont- en afwatering zijn verbeterd) en in 
gebieden waar permanent winning van 
grondwater plaats vindt, de daling van de 
grondwaterstand aantoonbaar grater is dan 
elders, respectievelijk gemiddeld 35 em en 
soms meer dan 1 meter. In de rest van hoog 
Nederland bedraagt de daling gemiddeld 
20 em. Berekend is dat het resultaat van de 
geplande antiverdrogingsmaatregelen er 
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toe zal leiden dat rand 2000 een toename 
van de voedselarme, grondwaterafhanke
lijke vegetaties met 15% zal hebben plaats
gevonden. Zander genoemde maatregelen 
is een achteruitgang met 7,5% te verwach
ten. Dit is vooral het gevolg van de ver
wachte toe name van de grondwaterwinning 
met 25% ten opzichte van 1985. 

Discussie 
Het scenario voor de maatschappelijke ont
wikkelingen waarvan in deze milieuverken
ning wordt uitgegaan is gebaseerd op 
lange-termijn toekomstbeelden van natio
nale en internationale instanties welke eind 
1990 beschikbaar waren. 
De door de regering vastgestelde maatre
gelen zijn in drie categorieen verdeeld: 
1. De door de regering vastgestelde en aan 

het parlement gerapporteerde maat
regelen met een financiele onder
bouwing. 

2.1n beleidsnota's genoemde 'zachte' 
maatregelen (stimuleren, bevorderen, 
etc) zonder concrete invulling en finan
ciele onderbouwing. Deze zijn in deze 
verkenning meegenomen, voor zover de 
maatregelen kunnen worden gezien als 
een onderdeel van de veronderstelde 
autonome ontwikkeling of een flanke
rende betekenis hebben bij de effectivi
teit van concrete maatregelen. 

3.1n beleidsnota's genoemde doelstellin
gen en taakstellingen waarvoor geen 
concrete maatregelen met bijbehorende 
financiering zijn geformuleerd. Zulke 
taakstellingen zijn in deze Milieuverken
ning meegenomen indien zij met speci
fieke maatregelen zijn te realiseren, 
welke reeds in voorbereiding zijn. 

Voor de belasting van het milieu is wei Iicht 
de groei van het aantal huishoudens nog 
belangrijker dan de bevolkingsgroei. Sinds 
1900 is het aantal huishoudens in Neder
land toegenomen van 1 miljoen naar 6 mil-
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joen. In 2010 worden circa 7 miljoen huis
houdens verwacht. Dit betekent bij een be
volkingsgroei van 10% een groei van het 
aantal huishoudens met 20%. 

Het aantal door Nederlandse personen
auto's afgelegde kilometers is tussen 1970 
en 1989 twee keer zo sterk gestegen als de 
totale binnenlandse particuliere consump
tie. Voor de komende twintig jaar wordt van 
een trendbreuk uitgegaan: bij een stijging 
van de particuliere bestedingen met 80% 
zal onder invloed van het verkeersbeleid het 
aantal personenkilometers met slechts 20 
stijgen en het aantal personenauto's met 
circa 50. 
Ontkoppeling van produktiegroei en milieu
belasting vormt een essentieel onderdeel 
van een duurzame ontwikkeling. Sommi
gen zijn van mening dat mede door veran
deringen in relatieve prijsverhoudingen, de 
technische ontwikkeling een dergelijke ont
koppeling blijvend kan bewerkstelligen. An
deren wijzen er op dat op den duur fysische 
en chemische grenzen worden bereikt aan 
de mate waarin produktieprocessen en ma
teriaalkringlopen kunnen worden gesloten. 
Naarmate deze grenzen benaderd worden 
zal voortzetting van de in geld gemeten 
BNP-groei onvermijdelijk tot oplopende mi
lieubelasting leiden. In dat geval zijn volu
memaatregelen noodzakelijk. 

Samenvatting en conclusie 
In de inleiding van dit artikel wordt de Ne
derlandse wetgeving, voorafgaande aan 
het Nationale Milieubeleidsplan (NMP), ver
meld. Hierna wordt de totstandkoming van 
NMP en NMP-Pius beschreven en de om
standigheden waaronder deze Milieuver
kenning is opgesteld toegelicht. De ver
schillende aspecten van de milieu
problematiek worden vervolgens afzonder
lijk behandeld en de resultaten worden be
sproken. 
Met de vastgestelde maatregelen zullen de 
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emissies van de meeste stoffen sterk dalen, 
hoewel deze daling in een aantal gevallen 
niet voldoende is om de tussendoelstelling 
te halen. Volgens het NMP en het NMP
Pius moeten de meeste emissies voor 2010 
met 80-90% zijn gereduceerd en moet het 
gebruik van energie en grondstoffen ver
gaand verminderd worden. De tot medio 
1991 aangekondigde maatregelen lijken 
toereikend om de emissie van de meeste 
stoffen met 50-60% te verminderen. De pro
duktie en toepassing van CFK's zal voor 
2000 geheel zijn stopgezet. 

Het energie- en grondstoffengebruik 
neemt - ondanks de reeds vastgestelde 
maatregelen - met 10-20% toe. De C02-
emissies zullen met de vastgestelde maat
regelen na 2000 stijgen in plaats van dalen. 
Aanvullende maatregelen zijn nodig om 
doelstellingen voor 2010 te realiseren. 
Over het algemeen zullen de in het NMP en 
NMP-Pius genoemde tussendoelstellingen 
voor 1994 worden gehaald. Knelpunten 
doen zich voor bij de realisatie van de nood
zakelijke mestverwerkingscapaciteit en de 
beschikbare verwerkingscapaciteit voor 
afval. In 1995 zal tenminste 5,5 miljoen ton 
mest verwerkt moeten worden, terwijl eind 
1994 maximaal 3 miljoen ton mestverwer
kingscapaciteit beschikbaar zal zijn. 

Tenslotte wordt vastgesteld dat extra in
spanningen nodig zijn om de doelstelling 
voor 2000 zeker te stellen en voortzetting 
van de dalende trends in emissies, ener
giegebruik en grondstoffengebruik na 2000 
te bewerkstelligen. 
Speciale aandacht is nodig om de C02-pro
duktie en de verzuring te beteugelen. 
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