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Dr. K. Blok 

Zuinigheid 
met vlijt ... 

Beperking van energiegebruik is een 
grote uitdaging in het milieubeleid. De 
publieke opinie moet daarbij betrokken 
worden. Zonder een goed geïnformeerde 
en leervaardige publieke opinie is in een 
democratie langdurig preventief beleid 
onmogelijk. 

Een benadering van de milieuproblema
tiek die onder andere in het Nationaal 
Milieubeleidsplan wordt gevolgd is die 
waarbij deze problematiek wordt gezien 
als de interactie tussen twee systemen: 
het economisch systeem van menselijke 
activiteiten en het ecologisch systeem 
(de 'milieuvoorraden'). Milieuvervuiling 
kan dan gezien worden als het niet-ge
balanceerd uitwisselen van stoffen tus
sen het economisch en het ecologisch 
systeem. Deze benadering is in zoverre 
zinvol dat ze het fysieke karakter van 
milieu-aantasting volledig tot zijn recht 
laat komen. Tevens biedt dit concept de 
mogelijkheid om grenzen aan de milieu
aantasting vast te stellen. De milieuvoor
raden zijn immers tot op zekere hoogte 
regenereerbaar. De onttrekking aan 
milieuvoorraden dient zodanig te zijn dat 
ze het regeneratievermogen van de 
voorraden niet te boven gaan. Deze 
toegestane onttrekking wordt wel aange
duid als de milieugebruiksruimte. 1 
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Ook zonder dat de omvang van deze 
milieugebruiksruimte (en de verdeling 
hiervan over de wereldbevolking) goed is 
vastgesteld, was en is het duidelijk dat 
we grenzen van deze milieugebruiks
ruimte op veel terreinen ver overschrij
den. Een recent overzicht van de toe
stand van het milieu en de verwachte 
ontwikkeling hiervan wordt gegeven in de 
Tweede Nationale Milieuverkenning.2 Het 
rapport signaleert nog aanzienlijke ver
schillen tussen de door de overheid 
reeds vastgelegde doelstellingen en de 
bij het tot nu toe gevoerde beleid te 
verwachten effecten. Deze verschillen 
liggen onder andere op het terrein van 
het terugdringen van het gebruik van 
energie en grondstoffen. Een gevolg 

Dr. K. Blok (1956) is directeur van het Advies· en 
Onderzoeksbureau Ecofys te Utrecht. Tevens is hij als 
universitair docent verbonden aan de vakgroep Natuur
wetenschap en Samenleving van de Riiksuniversiteit 
Utrecht. 

Het begrip milieugebruiksruimte is onder andere 
naar voren gebracht in: J.B. OpSChOOf en S.W.F. 
van der Ploeg, 'Duurzaamheid en kwaliteit', in: Het 
milieu: denkbeelden voor de 21este eeuw, Kercke
bosch, Zeist 1990. Een eerste kwantitatieve uitwer· 
king wordt gegeven in: M. Buitenkamp, H. Venner, 
T. Wans (red.), Actieplan Nederland Duurzaam, 
Vereniging voor Milieudefensie, Amsterdam 1992. 

2 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygi· 
ene, Tweede nationale milieuverkenning, Samson, 
Alphen aan den Rijn 1991. 
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hiervan is dat de doelstellingen met be
trekking tot de reductie van CO2-emissies 
en afvalstromen bij het huidige beleid 
niet zullen worden gehaald. Aanvullend 
beleid dient gevoerd te worden om bin
nen een zekere milieugebruiksruimte te 
blijven. 

In dit artikel zal ingegaan worden op 
de mogelijkheden om op de terreinen 
energie en grondstoffen (materialen) tot 
een aanzienlijke reductie van de onttrek
kingen aan milieuvoorraden te komen. 
Daarbij zal eerst worden ingegaan op de 
technologische mogelijkheden, vervol
gens zullen mogelijke beleidsinstrumen
ten worden besproken die kunnen leiden 
tot realisatie van deze mogelijkheden. 

Beperking energiegebruik 
Bij de verbranding van fossiele brand
stoffen, zoals steenkool, aardolie en 
aardgas, wordt kooldioxyde (C02 ) gepro
duceerd. De uitstoot van dit gas naar de 
lucht vormt één van de belangrijkste 
milieurisico's van deze tijd. De toene
mende uitstoot van kooldioxyde verhoogt 
de concentratie van CO2 in de lucht. Het 
leidt naar verwachting tot een verhoging 
van de gemiddelde temperatuur aan het 
aardoppervlak en tot een verandering 
van het klimaat op aarde. Kooldioxyde is 
weliswaar het belangrijkste gas dat deze 
toename veroorzaakt maar zeker niet het 
enige. Ook andere gassen spelen een 
rol, zoals methaan, lachgas en chloorflu
orkoolwaterstoffen (CFK's). AI deze gas
sen worden aangeduid als broeikasgas
sen. 

Door het zogenaamde Intergovern
mental Panel on Climate Change (IPCC) 
is in 1990 een rapport uitgebracht waarin 
een overzicht wordt gegeven van de 
huidige kennis over klimaatverandering.3 

Als de huidige ontwikkelingen zich onge
wijzigd voortzetten zal dit voor de meeste 
broeikasgassen leiden toe een sterke 
toename van de uitstoot. Dit kan leiden 
tot een stijging van de gemiddelde tem-
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eratuur op aarde met 0,3 °C per tien 
jaar. De mogelijke gevolgen hiervan zijn 
een stijging van de zeespiegel, vermin
dering van de voedselproduktie in grote 
delen van de wereld, achteruitgang van 
ecosystemen en een toenemende ver
spreiding van ziektes en plagen. 

Om de kans op schade beperkt te 
houden dienen grenzen te worden ge
steld aan de door menselijk handelen 
veroorzaakte stijging van de temperatuur 
op aarde. In verschillende studies is 
beargumenteerd dat een dergelijke stij
ging van de gemiddelde temperatuur tot 
0,1 °C per tien jaar beperkt zou moeten 
worden, met een maximum stijging van 2 
°C. Om dit te bereiken dient de uitstoot 
van broeikasgassen volgens het IPCC 
krachtig te worden beperkt, voor kooIdi
oxyde waarschijnlijk met 50% (zie figuur 
1). Een praktische invulling van het be
grip milieugebruiksruimte kan daarmee 
voor de emissie van kooldioxyde gege
ven worden als de emissies die vallen 
binnen het in figuur 1 aangegeven laag
ste scenario. 

Om de door de mens veroorzaakte uit
stoot van kooldioxyde te beperken of te 
compenseren is een groot aantal moge
lijkheden beschikbaar: 

energiebesparing (verbetering van de 
efficiëntie van het energiegebruik); 
beperking van het gebruik van ener
gie-intensieve materialen; 
toepassing van duurzame energie
bronnen (bijvoorbeeld zon, wind, 
biomassa); 
verschuiving naar brandstoffen die 
geen of minder kooldioxyde-uitstoot 
veroorzaken (respectievelijk uranium 
en aardgas); 
toepassing van technieken om kool
dioxyde uit rook- of stookgassen te 
verwijderen en deze op te slaan 

3 J.T. Houghton. G.J. Jenkins. JJ. Ephraums, Cl/mate 
Change. the IPCC Sc/entific Assessment, Cam bridge 
University Press. Cambndge 1990. 
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Figuur 1. De uitstoot van kooldioxyde en de te verwachten effecten op de 
temperatuurstijging in verschillende scenario's. Het zogenaamde scenario 0 lijkt 
noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering beperkt te houden (bron: IPee. 
voetnoot 3). 

w w 
a a: BUSINESS ;:; 

2D i= û " AS-USUAL 0 
ëi 4: • 

a:-
z ww> 
0 ,,-'" ::I:: 
" a: W .. 

'" .... > 
U 0 10 

0-" 
w 
a 
'" ~ 
z .. 
::t 

W .. 
!!!w 
... '" 
~t% 

SC8'W1IOO a: 

\ 980 2000 2020 20'0 2060 2080 2100 

YEAR 

buiten de atmosfeer; 
wijziging van consumptiepatronen in 
een minder energie-intensieve rich
ting; 
realisatie van bosaanplant en herbe
bossing en het stoppen van ontbos
sing. 

Vrij algemeen wordt de verbetering in de 
efficiëntie van het energiegebruik (ook 
aangeduid als energiebesparing) be
schouwd als de belangrijkste mogelijk
heid om op korte termijn de uitstoot van 
kooldioxyde terug te brengen. 

Energiebesparing 
Het aantal vormen van energiebesparing 
is iegio,4 bijvoorbeeld: isolatie, verbete
ring van scheidingsprocessen, warmtete
rugwinning, zUiniger omzetters van 
kracht in beweging, beperking van de 
verliezen bij stromingsprocessen, over
gaan op nieuwe industriële processen, 
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3 SCENARIO B 

SCENARIOC 
2 SCENARIO 0 
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1850 1900 1950 2000 2050 2100 

YEAR 

efficiëntere verlichting, zuiniger ketels en 
fornuizen, warmtekrachtkoppeling, effici
ëntere elektriciteitsproduktie en zoge
naamd good housekeeping. 

Binnen onze vakgroep is een kwantita
tief onderzoek verricht naar de mogelijk
heden en kosten van energiebesparing 5 

Voor driehonderd onderscheiden ener
giebesparingstechnieken - die te zamen 
een zo compleet mogelijk beeld geven 
van de totale energiebesparingsmogelijk
heden - is de volgende informatie verza
meld: de economische sector waarin de 
techniek kan worden toegepast; het aan
deel van het brandstof- of elektriciteits-

4 Onder energiebesparing wordt verstaan het reduce· 
ren van het energiegebruik per eenheid activiteit 
(bijvoorbeeld per ton geproduceerd staal of per gere
den auto kilometer) . 

5 K. Blok, E. Worrel!, R.F.A. Cuelenaere, W.C. Turken
burg, The Cost-Effectivements of Carbn Dioxide 
Emlssion ReductIOn Achieved by Energy Conservati
on. Energy Policy. verschijnt in 1992. 
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Figuur 2. Verschillende onlwikkelingen van de CO 2-emissies in Nederland. 
Varierend véln <Ie (theoretisclle) ex/remell geen enkele energiebesparing /01 
volledige realisatie van Ilel besparingspolenlleel (bron: Blok el al. voelnool 5J. 
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verbruik in de sector waarop de bespa
ringstechniek betrekking heeft; het be
sparingspercentage op dit brandstof- of 
elektriciteitsverbruik; de noodzakelijke 
investering uitgedrukt in guldens per 
jaarlijks te besparen hoeveelheid ener
gie; de aan de techniek verbonden on
derhouds- en bedieningskosten; de le
vensduur van de energiebesparingsappa
ratuur. De resultaten van het onderzoek 
kunnen als volgt worden samengevat. 

In 1989 bedroeg de totale Nederlandse 
kooldioxyde-uitstoot 181 miljoen ton. Als 
de efficiëntie van het energiegebruik in 
het geheel niet zou verbeteren en als de 
economische ontwikkeling in Nederland 
zou verlopen zoals aangegeven door het 
Centraal Planbureau in 1985, dan zou de 
uitstoot kunnen stijgen tot 235 miljoen 
ton in het jaar 2000. Indien alle door ons 
geïnventariseerde maatregelen te zamen 
inderdaad voor het jaar 2000 gereali
seerd zouden worden dan zou 96 miljoen 
ton van deze CO2-uitstoot vermeden 
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kunnen worden. Dit komt neer op 41 % 
van de onbestreden uitstoot van 235 
miljoen ton. 

Voor elk van de energiebesparings
technieken zijn zowel de lasten (rente en 
afschrijving, onderhoud) als de baten 
(uitgespaarde energiekosten) berekend. 
Uit verdere berekeningen volgt dat bij 
een reële rentevoet van 5 respectievelijk 
10% de beperking van de CO2-uitstoot 
waarvoor de baten groter zijn dan de 
lasten 75 respectievelijk 62 miljoen ton 
per jaar bedraagt. Dit komt neer op 32% 
respectievelijk 26% van de onbestreden 
uitstoot (zie ook figuur 2). In deze bere
kening zijn de investeringen afgeschre
ven over de levensduur van de energie
besparingsapparatuur. 

Realisatie van het volledige pakket aan 
energiebesparingsmaatregelen zou 120 
miljard gulden aan investeringen vergen, 
terwijl de realisatie een energiekostenbe
sparing van 20 miljard gulden per jaar 
zou opleveren. 
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Studies als deze zijn ook voor verschil
lende andere Westerse landen uitge
voerd en in het algemeen zijn de resulta
ten vergelijkbaar. Voor landen in Oost 
Europa en in de Derde Wereld zijn veel 
minder kwantitatieve gegevens bekend, 
maar de algemene indruk is dat de be
sparingsmogelijkheden daar nog aan
zienlijk groter zijn. Daar staat uiteraard 
tegenover dat in beide categorieën lan
den een behoorlijk hogere economische 
groei wordt verwacht. 

Met de hier gegeven cijfers voor het 
jaar 2000 zijn de mogelijkheden voor 
energiebesparing nog niet uitgeput. In elk 
geval kunnen in de eerste decennia van 
de volgende eeuw aanzienlijke verdere 
besparingen worden bereikt op basis van 
technieken die nu in ontwikkeling zijn. 
Hoelang met verdere besparing kan 
worden doorgegaan is onzeker. Sommi
ge auteurs geven aan dat over een peri
ode van 100 jaar het specifieke energie
gebruik van veel processen met 80-90% 
zou kunnen dalen. 6 De vraag naar de 
mogelijkheden van energiebesparing op 
lange termijn is niet onbelangrijk; het is 
immers noodzakelijk om zeer lang door 
te gaan met het beperken van het ge
bruik van fossiele brandstoffen (zie figuur 
1). Op den duur kunnen echter ook an
dere opties, bijvoorbeeld het gebruik van 
duurzame energiebronnen, een rol gaan 
spelen. 

Implementatie 
Het gegeven dat de financiële baten van 
een groot deel van de driehonderd be
sparingsmaatregelen, gemeten over de 
levensduur, positief zijn betekent nog niet 
dat al deze besparingsmaatregelen ook 
uitgevoerd zullen worden. Particulieren 
en bedrijven wensen veelal dat investe
ringen zich binnen een bepaalde tijd 
terugverdienen. Houden we voor deze 
terugverdientijd de veel gebruikte termijn 
van drie jaar aan, dan tonen verdere 
berekeningen aan dat de maatregelen 
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die zich binnen deze termijn terugverdie
nen goed zijn voor een vermindering van 
de kooldioxyde-uitstoot van 14% ten 
opzichte van de situatie waarin geen 
enkele besparing zou optreden. 

De overheid kan proberen door het ne
men van geschikte maatregelen energie
besparing, en daarmee de vermindering 
van de kooldioxyde-uitstoot, te bevorde
ren. Hieronder zullen we de verschillende 
typen maatregelen bespreken.? 

Communicatieve instrumenten 
Hieronder valt het genereren en overdra
gen van kennis over energiebesparing. 
De vorm kan variëren van algemene 
media-campagnes tot zeer gerichte voor
lichting aan geselecteerde groepen. Ook 
onderzoek- en ontwikkelingswerk kan 
hiertoe gerekend worden. Uit onderzoek 
is gebleken dat het effect van voorlich
ting beperkt is.8 

Een van de verklaringen hiervoor is dat 
door voorlichting vooral de toch al rede
lijk geïnformeerde categorie bedrijven 
wordt bereikt. Hoewel communicatieve 
instrumenten op zich onvoldoende zijn 
om tot een behoorlijke energiebesparing 
te komen zijn ze waarschijnlijk toch van 
belang ter ondersteuning van andere 
instrumenten. 

6 Zie onder andere E. Jochem, Long· Term Potentials 
ot Rational Energy Use . The Unknown Possibilities 
Reducing Greenhouse Gas Emissions, Fraunhofer 
Institut für System und Innovationsforschung, Karis· 
ruhe 1989; R.U. Ayres, Energy Inefficiency in the US 
Economy, A New Case tor Conservation, Dept. of 
Engineering and Public Policy, Carnegie Meiion 
University, Pittsburgh 1988. 

7 De hier gegeven taxonomie van beleidsinstrumenten 
is voornamelijk afkomstig uit F.C.J. van der Doelen, 
Beleidsinstrumenten en energiebesparing, Proef· 
schrift, Universiteit Twente, 1989. 
Voor een meer uitgebreide bespreking van de be
leidsinstrumenten, zie K. Blok, Implementatie van 
energiebesparing, verslag van de studiedag Energie, 
Studium Generale, Rijksuniversiteit Utrecht, novem· 
ber 1991. 

8 F.C.J. van der Doelen, Beleidsinstrumenten en ener
giebesparing, Proefschrift Universiteit Twente, 1991. 
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Economische instrumenten 
Bij toepassing van economische instru
menten worden financiële prikkels gege
ven die het gedrag moeten veranderen. 
Deze prikkels kunnen subsidies zijn om 
gewenst gedrag te stimuleren of heffin
gen om ongewenst gedrag te ontmoedi
gen. Door ons is een berekening ge
maakt van het te verwachten effect van 
een algemene investeringssubsidie voor 
energiebesparing van 25%. Ook is bere
kend wat het effect is van het belasten 
van de uitstoot van kooldioxyde met 75 
gulden per ton uitgestoten. 9 In beide 
gevallen wordt 6% extra emissiebeper
king van kooldioxyde bereikt. Het effect 
van heffingen en subsidies van deze 
omvang is dus weliswaar substantieel, 
maar bezien op het totaal van technische 
energiebesparingsmogelijkheden beperkt. 

Juridische instrumenten 
Bij juridische instrumenten, ook aange
duid als fysieke regulering, worden 
grenswaarden vastgesteld waaraan men
selijke activiteiten moeten voldoen. Voor
beelden zijn emissielimieten en efficien
cystandaards. Convenanten kunnen als 
een vorm van vrijwillige regulering wor
den beschouwd. 

Hoewel fysieke regulering in het ge
heel van het milieubeleid veel werd en 
wordt toegepast is dit met betrekking tot 
de beperking van de kooldioxyde-emis
sies via energiebesparing nog niet het 
geval. De belangrijkste tot nu toe toege
paste normen zijn de in de Modelbouw
verordening van de Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten opgenomen isola
tie-eisen (sinds kort vervangen door het 
landelijk geldende Bouwbesluit). In de 
modelbouwverordening, die door veel 
gemeenten wordt gevolgd, zijn eisen 
opgenomen ten aanzien van de isoleren
de werking van muren, daken, vloeren 
en ramen in nieuwe woningen en andere 
gebouwen. De overheid heeft voor zich
zelf wel de mogelijkheid geschapen om 
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normen te stellen aan de efficiency van 
apparatuur middels de Wet Energiebe
sparing Toestellen. Concrete uitwerkin
gen hiervan zijn tot nu toe nog niet ge
implementeerd. Wel ligt er sinds kort een 
voorstel voor een eigen Nederlandse 
efficiencynorm voor koelkasten en diep
vriezers ter goedkeuring bij de Europese 
Gemeenschap. 

Gezien de beperkte effectiviteit van de 
voornoemde instrumenten dient regule
ring hoe dan ook deel uit te maken van 
het energiebesparingsbeleid. Een pro
bleem bij fysieke regulering is dat het erg 
gecompliceerd is, vooral door de grote 
variatie in toe te passen maatregelen. 
Toch is het in beginsel wel denkbaar om 
tot een sluitend pakket van normen te 
komen. Hierbij kan gedacht worden aan 
verschillende typen normen: 

uitvoeringsnormen, bijvoorbeeld 
eisen aan de isolatiewaarde van een 
muur; 
apparatuurnormen, bijvoorbeeld 
eisen aan de efficiency van een 
koelkast; 
procesnormen, bijvoorbeeld eisen 
aan het energiegebruik per ton ge
produceerd van een papierfabriek. 

Steeds kan gekozen worden voor het 
type norm dat de handhavingsproblemen 
beperkt houdt. Het belangrijkste pro
bleem lijkt in veel gevallen een potentiële 
strijdigheid met EG-afspraken. In een 
aantal gevallen kan, ter verhoging van de 
flexibiliteit, gekozen worden voor binden
de convenanten (bijvoorbeeld zoals die 

9 Deze koolstofheffing geldt momenteel (nog) in Zwe
den. Ze leidt tot een verhoging van de gasprijs van 
14 cent per kubieke meter aardgas en van de elektri
citeitsprijs van 5 cent per kilowattuur. binnen de 
Europese Gemeenschap circuleert een voorstel voor 
een heffing die oploopt tot 10 $/barrel olie In het jaar 
2000. Deze heffing ligt effectief ongeveer op 60% 
van het Zweedse niveau. 
Bron van CIjfers: Blok et al., voetnoot 5. 
De resultaten van deze studies komen globaal over
een met de conclusies van de studies die voor de 
Commissie Regulerende Energieheffing (Commissie
Wolfson) zijn uitgevoerd. 
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Institutionele instrumenten 
Hierbij zorgt de overheid voor zodanige 
structuurverandering in maatschappelijke 
instituties dat het gewenste gedrag aan
trekkelijker wordt, dan wel dat barrières 
voor het gewenste gedrag worden opge
heven. Een voorbeeld hiervan zijn de 
activiteiten van de energiedistributiebe
drijven. Na het uitkomen van het Natio
naal Milieubeleidsplan in 1989 is deze 
bedrijfstak in zijn geheel serieus aan 
energiebesparing gaan werken. De be
drijven hebben gezamenlijk op zich ge
nomen om investeringen te doen die 
moeten leiden tot een beperking van de 
kooldioxyde-emissies gelijk aan circa 5% 
van de totale emissies. Voor energiebe
drijven is dit - internationaal gezien - een 
ambitieuze doelstelling. Voorbeelden van 
hun activiteiten zijn de spaarlampenac
ties en de medefinanciering van warmte
krachtinstallaties. 

Efficiënt gebruik van materialen 
Een efficiënt gebruik van materialen is op 
korte termijn nodig om de afvalproblema
tiek in de hand te kunnen houden. Daar
naast kunnen op termijn ook grondstof
fenproblemen een rol gaan spelen. Daar
naast is het goed om te bedenken dat 
voor de winning van een aantal materia
len, zoals kunststoffen, ammoniak, pa
pier, aluminium en staal uit primaire 
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grondstoffen een groot deel van het 
industriële energiegebruik nodig is. Be
perking van het gebruik van primaire 
grondstoffen levert daardoor ook een 
belangrijke bijdrage aan de beperking 
van het energiegebruik. 

Ook voor de beperking van het beslag 
op primaire grondstoffen en de afvalpro
duktie zijn een groot aantal opties be
schikbaar, zoals recycling, kwaliteitsver
betering en levensduurverlenging, over
schakeling op vernieuwbare grondstoffen 
en preventie. Over het totaal aan reduc
tiemogelijkheden en de kosten hiervan 
zijn nog slechts beperkt gegevens voor
handen. De beperkte verkenningen die 
de laatste paar jaar zijn uitgevoerd dui
den echter op aanzienlijke mogelijkhe
den. 

Ook hier geldt waarschijnlijk dat regu
lering een belangrijk onderdeel van het 
beleid zal moeten zijn, bijvoorbeeld ge
richt op verhoging van de repareerbaar
heid van produkten en beperking van de 
veelvormigheid aan kunststofsoorten en 
kunststofadditieven. Daarnaast is het een 
interessante mogelijkheid om de produ
cent verantwoordelijk te laten zijn voor 
het afval door zijn produkten veroorzaakt; 
een verantwoordelijkheid die een enkele 
autofabrikant al vrijwillig op zich heeft 
genomen. 

Conclusies 
Beperking van het verbruik van primaire 
fossiele energiebronnen en van andere 

'De overheid moet kiezen voor die beleidsinstrumenten die het meest 
bijdragen aan een doeltreffend milieubeleid en het sterkst appelleren aan 
de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Milieu-criminaliteit 
moet worden bestreden. Een nieuwe technologisch-ecologische gezind
heid bij burgers en maatschappelijke verbanden moet worden gestimu
leerd door zelfregulering, publieke acties, milieurapportages en het 
tegenwicht van milieu-organisaties. Het gaat er nu om dit bewustzijn in 
daden om te zetten, het vast te houden in gewoonten en tradities en zo 
door te geven aan komende generaties.' 
(uit: Ontwerp-Program van Uitgangspunten, pagina 56) 
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Energiebeleid 

primaire niet-vernieuwbare grondstoffen 
is een belangrijke uitdaging binnen het 
milieubeleid in de komende decennia. 

Er zijn op het gebied van het gebruik 
van energie en materialen veel mogelijk
heden om de efficiëntie van het gebruik 
te verbeteren. Voor de komende tien à 
twintig jaar zal de nadruk vooral moeten 
liggen op het tot gelding brengen van 
deze mogelijkheden. Het belangrijkste 
type beleidsinstrument dat hiervoor inge
zet dient te worden is de fysieke regule
ring (normstelling), eventueel in de vorm 
van bindende convenanten. 

Gegeven de aanzienlijke technische 
mogelijkheden tot efficiëntieverbetering 
en de aanwezigheid van geschikte be
leidsinstrumenten kan geconstateerd 
worden dat het belangrijkste probleem is 
het gebrek aan bestuurlijke slagvaardig
heid om de aanwezige mogelijkheden 
daadwerkelijk te benutten. Het meest 
schrijnend komt dit tot uiting bij het afval
beleid. Reeds in 1979 is door de Tweede 
Kamer een motie aangenomen waarin de 
nadruk binnen het afvalbeleid op preven
tie en hergebruik wordt gelegd. Pas de 
laatste jaren - en dan nog bij stukje en 
beetje - begint de uitwerking van zo'n 
beleid op gang te komen. Juist nu er een 
breed draagvlak voor een stringent mi
lieubeleid is, zou een veel snellere imple
mentatie van maatregelen mogelijk zijn. 1o 

In hoeverre op de langere termijn de 
efficiëntieverbetering voldoende zal zijn 
om de toename van de economische 
activiteit waarvoor de energie respectie
velijk de materialen nodig zijn, te com
penseren is nog de vraag. Het is zeker 
niet goed om er op voorhand van uit te 
gaan dat we het op basis van de verdere 
technologische ontwikkeling wel zullen 
redden een beleid te formuleren op basis 
van nog speculatieve technologie. Het is 
goed denkbaar dat op den duur de ener
gie- en materiaalintensieve sectoren cq. 
consumptiepatronen beperkt zullen moe
ten worden (zogenaamd volumebeleid). 
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Herstructurering van de belastinggrond
slag (bijvoorbeeld de invoering van een 
koolstofheffing) kan - afgezien van een 
zeker effect op de energie- en materiaal
efficiency - vooral ook belangrijk zijn om 
op dergelijke groeibeperkingen te antici
peren en de gewenste verschuivingen te 
bevorderen. Een stringent milieubeleid 
heeft overigens ook een sterk stimule
rend effect op technologische ontwikke
ling. Hiervan zijn verschillende voorbeel
den te geven. 

Waar het hier wel om 
gaat is genormeerde 
groei: groei binnen de 
fysieke grenzen die het 
milieu stelt 

Het is de vraag of een ontwikkeling die 
het verbruik van primaire energie en 
primaire materialen beperkt zal leiden tot 
een beperking van het bruto nationaal 
produkt cq. de welvaart, zoals betoogd in 
het eerdere artikel van dr. A.J. Ver
maat. 11 Een beleid dient zich krachtig te 
richten op de in dit artikel besproken 
aanzienlijke verbeteringen in de materi
aal- en energie-efficiëntie en te anticipe
ren op zeer gerichte volumemaatregelen, 
die beide leiden tot een beperking van 
de fysieke milieu-impacts. Een hier be-

10 Zie ook een eerder artikel K. Blok, JA de Boer. 
'Het nationaal milieubeleidsplan; een ezel stoot zich 
in 't gemeen ... ', Christen Democratische Verkennin
gen, 9/89. 

11 A.J. Vermaat, 'De geur van groei', Christen Demo
cratische Verkenningen, 1/92. 
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Energiebeleid 

In Rotterdam is een firma die deze hoop lege flessen zal recyclen (foto ANP). 

pleite aanpak met de nadruk op fysieke 
aspekten maakt echter de à priori discus
sie over de vraag of economische groei 
gewenst is of niet, irrelevant. Ook zoge
naamde selectieve groei is te weinig 
specifiek gericht op de oplossing van 
milieuproblemen. Waar het hier wel om 
gaat is genormeerde groei: groei binnen 
de fysieke grenzen die het milieu stelt. 
Uiteraard kan dit voor bepaalde sectoren 
of consumptiecategoriën wel ingrijpende 
consequenties hebben. En verder is het 
ook goed om te realiseren dat elke nieu
we groei-impuls direct vraagt om een 
aanscherping van het milieubeleid. 
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Het voorgaande wil niet zeggen dat het 
CDA, mede om een groot aantal andere 
redenen, niet meer aandacht zou moeten 
besteden aan de veel te grote nadruk op 
geld en goed in onze samenleving. Ech
ter, om het milieu te beschermen is van 
de klassieke deugden vooralsnog niet de 
soberheid maar de zuinigheid van be
lang. 
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