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K. Blok en J A de Boer 

Het nationaal 
milieubeleidsplan: 
een ezel stoat zich 
in 't gemeen ... 

Toen de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Nijpels, eind 1987 zijn ambtenaren op
droeg om te komen tot een nieuw milieu
beleidsplan lag na een paar maanden een 
eerste concept op tafel dat duidelijk de te
kenen van vermoeidheid toonde waar
mee de ambtenaren na vijftien jaar milieu
beleid zaten: een uitgebreide verhande
iing over het reeds bestaande beleid, zon
der de nieuwe 1mpulsen waar de minister 
op zat te wachten. 

Het roer werd vervolgens geheel omge
gooid. Het bele1d werd niet vanuit de be
staande (beleids)situatie bekeken, maar 
er werd eerst een visie op de lange termijn 
geschetst. Een belangrijke inspirerende 
rol speelde hierbij het rapport van de zo
genaamde Commissie-Brundtland, 'Our 
Common Future' _1 Uit deze lange-termijn
visie ontstond een perspectief van waaruit 
een vruchtbaardere korte-term1jn beleid 
zou kunnen ontstaan. Het Nationaal Mi
lleubeleidsplan (NMP) is op 25 mei 1989 
gepubliceerd. 

In dit artikel zullen we het resultaat van 
deze inspanningen onder de loep nemen. 
We gaan eerst kort in op de opbouw van 
het plan, waarbij we met name zijn strate
gische rol zullen beoordelen. Vervolgens 
zullen we de invulling van het plan op een 
aantal punten becommentarieren. 
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Het NMP in het kort 
Opvallend is de lange zichttermijn van het 
NMP. Er wordt vooruitgekeken tot het jaar 
2015. Van deze vooruitblik wordt een ac
tieplan afgeleid voor de periode 1990-
1993. Het ligt in de bedoeling dat er in 
1993 weer een nieuw N M P uitkomt. Naast 
de bestaande rij uitgangspunten van het 
milieubeleid (stand-still beginsel, de ver
vuiler betaalt, bestrijding aan de bron, 
etc.) wordt een aantal nieuwe principes 
geformuleerd die bedoeld zijn om te ko
men tot duurzame ontwikkeling. Duur
zame ontwikkeling (eigenlijk: sustainable 
development) is het centrale begrip in de 
rapportage van de Commissie Brundt
land. In feite koppelt het de mogelijkheid 
van een langdurig voortgaande economi
sche groei, vooral in de ontwikkelingslan
den, aan een zeer zorgvuldig milieube
heer. Het begrip duurzame ontwikkeling 
wordt in het NMP op drie punten ingevuld: 

integraal ketenbeheer: het sluiten van 
stofkringlopen in de keten grondstof -
produktieproces - produkt - afval en 
de erbij behorende emissies; 

Drs K Blok (1956) 1s wetenschappeiiJk medewerker aan de 
un1vers•te1t van Utrecht en 1s manager biJ bureau Elofys 
Drs. J.A de Boer (1956) IS bele1dsmedewerker b11 het 1nter
prov1nc1aal overleg en IS voor het CDA l1d van de gemeente
raad 1n Utrecht. 
1 World CommiSSIOn on Enwonment and Development. 

Our Common Future. Oxford Un1vers1ty Press. apnl '87. 
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- energie-extensivering: besparen van 
energie tezamen met efficiencyverho
ging en het inzetten van duurzame 
energiebronnen; 

- kwaliteitsbevordering: bevordering van 
kwaliteit (boven kwantiteit) van produk
ten, produktieprocessen, grondstoffen, 
afval en milieu met het oog op langere 
benutting van stoffen in de economi
sche kringloop. 

Het NMP: een strategisch plan 
Voordat we enkele hoofdonderdelen van 
het milieubeleid nader onder de loep ne
men verdienen de strategische aspecten 
van het milieubeleid en de plaats van het 
NMP daarin, enige aandacht. 

Hoewel er destijds geen kabinet over 
een milieumaatregel is gestruikeld, was er 
oak in de jaren zeventig brede aandacht 
voor het milieu. Voor een deel is het NMP 
niet meer dan een eigentijdse weergave 
van problemen die toen al gesignaleerd 
zijn. Voorzover er in die tijd beleids
doelstellingen zijn geformuleerd, zijn ze 
maar zeer gedeeltelijk gerealiseerd. Bij 
het begin van een nieuwe fase in het mi
lieubeleid moet voorkomen worden dat 
vergelijkbare bestuurlijk-strategische tau
ten het milieubeleid opnieuw Iaten verzan
den. 

In de - weinig vruchtbare - discussie 
in de jaren zeventig werd het milieubeleid 
sterk gekoppeld aan economische groei. 
Toen de economie vervolgens ernstig 
stagneerde verdween de aandacht voor 
deze invalshoek. Mede daardoor verloor 
het milieubeleid iedere politieke prioriteit 
op het moment dat herstel van de werkge
legenheid en reductie van het financie
ringstekort centraal werden gesteld. 

lnmiddels duurt het economisch herstel 
al enige jar en en is de toestand van het mi
lieu verder verslechterd. In het NMP wordt 
niet de academische discussie over groei 
en milieu gevoerd. Voor het op orde bren
gen van het milieu behoeft groei niet te 
worden afgezworen, die kan er zelfs be
hulpzaam bij zijn (dat laatste komt min of 
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meer overeen met de benadering die de 
Commissie-Zijlstra onlangs presenteerde.2 
In het NMP worden bovendien pogingen 
gedaan de gevolgen voor groei, rente
stand en werkgelegenheid van de ver
schillende beleidsscenario's in beeld te 
brengen. De beperkte, negatieve effecten 
voor deze en andere parameters worden 
nuchter als de onvermijdelijke effecten 
van het noodzakelijke milieubeleid geac
cepteerd. Samengevat zou de volgende 
conclusie kunnen worden getrokken: voor 
het welslagen van het milieubeleid be
hoeft economische groei niet te worden 
bestreden, andersom mag het milieube
leid niet opnieuw haperen wanneer de 
ontwikkeling van de economie onver
hoopt tegenvalt. 

Het spreekwoord 'de put dempen als het 
kalf verdronken is' is misschien wat 
scherp als algemene typering van het mi
lieubeleid maar het is opmerkelijk dat veel 
maatregelen pas worden genomen wan
neer de situatie zo slecht is, dat die voor de 
mens zelf bedreigend wordt (drinkwater 
en afbraak ozonlaag). Juist door die zicht
bare nadelen ontstaat er in de bevolking 
een breed draagvlak voor een krachtig 
milieubeleid. In het NMP wordt aan dat 
draagvlak terecht veel aandacht besteed 
getuige het volgende citaat: 'Het milieube
leid is er in algemene zin op gericht afwen
telingsmechanismen tegen te gaan en om 
individuele burgers en bedrijven verant
woordelijk te maken en ze te belonen voor 
het milieubeheer'. Wat betreft dat draag
vlak moet er overigens rekening worden 
gehouden met een flinke tegenstrijdig
heid: ondanks bezorgdheid voor het mi
lieu ontwikkelen steeds meer mensen een 
bestedingspatroon dat milieubelastend is: 
meer afval en meer mobiliteit. Een extra 
argument voor het CDA-pleidooi om de 
loonruimte allereerst te besteden aan 
werk en milieu? 

2 Econom1sche groe1, Rapport van een comm1ss1e van het 
Wetenschappel11k lnst1tuut voor het CDA. Van Loghum 
Slaterus, april 1989 
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Het draagvlak voor 
ingrijpende 
milieumaatregelen is nu 
aanwez1g. 

Er is nog een aspect dat een werkelijk 
lange-termijnbeleid bedreigd. Na de grate 
eensgezindheid die vaak ontstaat na het 
plegen van een scherpe analyse, in dit ge
val van het milieuvraagstuk, wordt soms 
uit faseringsoverwegingen, gestart met 
pijnloze maatregelen. Vervolgens is de 
kans reeel dat het beleid hapert wanneer 
de aandacht in politiek en publieke opinie 
is verslapt en meer ingrijpende maatrege
len aan bod komen. 

Voor een strategische fasering van het 
NMP betekent het bovenstaande het vol
gende. Het draagvlak in de bevolking 
voor milieumaatregelen is op dit moment 
meer dan voldoende. Van het begin af 
aan moeten in de aanpak dan ook de in
grijpende, soms pijnlijke voorstellen wor
den opgenomen. lndividuele burgers 
kunnen zo in staat worden gesteld hun mi
lieubewustzijn om te zetten in concreet 
handel en. 

We kunnen ons afvragen waarom het 
kabinet niet al op dit moment met een 
krachtdadiger plan is gekomen. Hiervoor 
ziJn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
In de eerste plaats is er de psychologie 
van het beleid. Na de klap van het bericht 
dat er heel wat loos is met het milieu, 
bestaat de neiging om het m de beleids
sfeer dan maar zachtjes aan te doen. Ge
heel ten onrechte, want juist op dit mo
ment worden ingrijpende maatregelen 
verwacht en ook geaccepteerd. Een 
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tweede punt is een gebrek aan durf, ener
zijds binnen het Ministerie VROM zelf, 
waar in een aantal gevallen een fatalisti
sche houding is ontstaan door de tot nu 
toe vaak marginale positie van het milieu
beleid. Anderzijds ook bij het kabinet als 
geheel, waarbij een aantal ministeries de 
belangen waarvoor zij staan, zo goed mo
gelijk hebben 'verdedigd' tegen het mi
lieubeleid en daarmee toch noodzakelijke 
maatregelen hebben vertraagd. Als derde 
oorzaak moet worden genoemd dat in een 
aantal gevallen het instrumentarium voor 
een krachtiger beleid nag niet aanwezig 
was. 

Overigens is het NMP zo realistisch op
gezet dat het voor verschillende terreinen 
harde ijkpunten formuleert. Als vorm van 
'over het graf heen regeren' is het volko
men: als doelstellingen in 1994 niet zijn 
gehaald moet de aanpak in een hogere 
versnelling. 

Aan het eind van deze algemene beoor
deling van het NMP staan we kort stil bij de 
wijze waarop burgers, organisaties en be
drijven bij de realisatie zullen worden be
trokken. De laatste jaren voor het CDA te
recht een toetssteen van beleid. Er wordt 
gezocht naar mogelijkheden om de con
sument meer invloed en verantwoordelijk
heid te geven, de invoering van het milieu
keur is daarvan een voorbeeld. Van be
drijven wordt grate betrokkenheid en 
creativiteit verwacht, zoals bij het ontwik
kelen van 'milieuzorgsystemen' die aan 
het begrip interne milieuzorg inhoud moe
ten geven. Na het 'milieu pact' tussen VNO 
en FNV een uitnodiging van de overheid 
om woorden in daden om te zetten. Een 
concrete mogelijkheid biedt de vrijwillige 
opstelling in 1990 van kilometerreductie
plannen door bedrijven en instellingen. 
De overheid heeft hiervan hoge verwach
tingen. Maar zij zou moeten aangeven, 
dat, wanneer die beschaamd worden, het 
opstellen verplicht wordt. Slechts de aan
beveling om in reclamecodes duurzame 
ontwikkeling als toetssteen op te nemen, 
wekt de lachlust op. Het kan wei een ma-
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nier zijn om iedere commerciele zender biJ 
voorbaat te ontmoedigen. 

Commentaar op onderdelen 
Op een aantal andere punten biedt het 
NMP belangrijke aanzetten voor nieuw 
beleid, bijvoorbeeld op het gebied van kli
maat en energie. Er zijn echter nog be
langrijke lacunes. In sommige gevallen is 
dit niet goed te begrijpen (zoals bij het af
valbeleid), in andere gevallen is er duide
lijk sprake van onmacht om tot een vol
doende krachtig beleid te komen (onder 
andere bij het verkeer). Tenslotte moeten 
we bij sommige terreinen wachten op 
meer concrete plannen (bijvoorbeeld op 
het Bestrijdingsplan Verzuring). We zullen 
een aantal onderwerpen nu bespreken. 

Klimaat en energie 
Kijken we naar de invulling van het NMP 
dan valt om te beginnen op de eerste
plaats-notering die het thema 'Verande
rlng van klimaat' op de milieu-top-tien 
heeft weten te bereiken. In een vor1g 
milieuplan3 werden de hiermee aange
duide milieuproblemen, de afbraak van 
de ozonlaag en het broeikaseffekt nog 
slechts 'gesignaleerd'. Over de problema
tiek van de ozonlaag heerst groot opti
misme na het goedkeuren van het Proto
col van Montreal waarin een sterke reduc
tie van het gebruik van CFK's wordt voor
gesteld. Dit optimisme betreft niet aileen 
het punt van de CFK's zelf, maar ook het 
feit dat het mogelijk is gebleken om een 
wereldwijde milieu-overeenkomst te be
reiken. 

Wereldwijde overeenkomsten zijn even
zeer noodzakelijk om iets te kunnen doen 
aan de broeikasproblematiek Het NMP 
kiest daarnaast ook voor een directe aan
pak in Nederland. De broeikasproblema
tiek IS in hoge mate een energie
gerelateerd probleem. De energievoor
ziening is hiermee, meer dan ooit, een on
derwerp van milieuzorg geworden. Het 
NMP onderstreept dit door het opnemen 
van de doelstelling dat de emissie van 
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C02 in het jaar 2000 moet zijn gestabili
seerd op het niveau van 1989/1990. Na 
het jaar 2000 zou de C02-emissie moeten 
dalen. Het is voor het eerst dat een ener
gieverbruiksdoelstelling in deze absolute 
termen is geformuleerd. Dit is een belang
rijk winstpunt. Ook belangrijk is dat het 
hele energiebesparingsbeleid, dat de 
laatste Jaren op een laag pitje was gezet, 
weer nieuw Ieven is ingeblazen. Dit moet 
echter nog slechts als een eerste aanzet 
worden gezien. Om te beginnen is het nu 
in gang gezette beleid waarschijnlijk niet 
voldoende om de doelstelling voor het 
jaar 2000 te halen. Belangrijker is echter 
dat - en hierover heerst in wetenschap
pelijke kring brede overeenstemming -
de nu geformuleerde doelstelling zeker 
niet voldoende is om het optreden van het 
broeikaseffect te beperken. Dit geldt des 
te meer als we ook de ontwikkelingslan
den nog enige groeiruimte, ook 1n het 
energieverbruik, willen gunnen. 

Voor Nederland stelt het NMP concrete 
maatregelen voor. Het meest opmerkelijk 
is het stellen van rendementseisen voor 
bijvoorbeeld CV-ketels, koelapparatuur 
en wasmachines. Dit kan geheel binnen 
het kader van de reeds bestaande maar 
slapende Wet Energiebesparing Toestel
len. Tot nu toe werd het stellen van op 
deze wet gebaseerde rendementseisen 
steeds afgehouden met een verwijzing 
naar de EG. Nu wordt een 'offensieve be
nadering' voorgesteld een benadering 
die eerder dit jaar met succes werd ge
volgd met betrekking tot de katalysator 
voor kleine auto's. 

Ook in de woningbouw worden stren
gere normen gesteld. Zo zal - voorlopig 
nog in het kader van de gemeentelijke 
bouwverordeningen - een hogere isola
tiewaarde worden geeist. Daarbij is wei de 
nodige financiele ruimte voor de gemeen
tes om de voorzieningen te kunnen treffen 

3 lndrcatref Meeqarenprogramma Mllreubeheer 1987~ 
1991. Tweede Kamerstuk 19707 nrs 1 ~2. september 
1986 
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van belang. Uiteindelijk zullen de isolatie
normen worden vastgelegd in het Bouw
besluit van de Rijksoverheid, dat in verge
lijking met zijn oorspronkelijke opzet aan
zienlijk zal moeten worden aangescherpt. 
Uitgangspunt zou moeten zijn de alge
mene introductie van de minimum
energiewoning die behalve met een zeer 
goede isolatie ook is uitgerust met warmte
terugwinning en een goede situering ten 
opzichte van de zon. 

Er is te weinig aandacht 
voor energiebesparing 
door de industrie. 

Een ander belangrijk punt is de wens 
om harde afspraken te maken met de 
nutsbedrijven over hun rol in het bevorde
ren van energiebesparing. Meest essen
tieel hierin is de ook in het NMP genoemde 
voorfinanciering van besparingsinveste
nngen v1a de energierekening. Oat dit een 
succes kan zijn bewijzen de sinds kort bij 
een aantal bedrijven lopende 'lampen
acties', waarbij energiezuinige lam pen 
met korting en op afbetal1ng kunnen wor
den aangeschaft. 

Overigens wordt het bestaande bespa
ringsbeleid over de gehele breedte finan
cieel versterkt, bijvoorbeeld het energie
onderzoek na-isolatieprogramma's en de 
subsidies voor warmte/krachtkoppeling. 
Overzien we het gehele pakket dan moe
ten we constateren dat vooral het beleid 
met betrekking tot de industrie - goed 
voor ruim 40% van het energieverbruik -
nog wei de nodige versterking behoeft. 
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De uitstoot van kooldioxide, het belang
rijkste broeikasgas, is niet aileen een ge
volg van het energieverbruik. Ook de ant
bossing op wereldschaal speelt hierbij 
een rol. Door de elektriciteitsproducenten 
is geopperd - en dit is ook in het verkie
zingsprogramma verwoord - om bebos
sing en herbebossing te financieren uit 
een opslag op de energieprijs. De achter
liggende gedachte is dat de kooldioxide
emissies van bijvoorbeeld een elektrici
teitscentrale worden 'gecompenseerd' 
door de opname van kooldioxide door de 
aan te planten bossen. 

We kunnen zo op korte termijn iets doen 
wat niet aileen het broeikaseffect beperkt, 
maar in de betreffende Ianden nog veel 
grotere milieuvoordelen biedt (voorko
men erosie, behoud van soorten en der
gelijke). Wat benadrukt moet worden is de 
symbolische functie. We kunnen op deze 
wijze Derde-Wereldlanden steunen om zo 
hun bijdrage aan de oplossing van het
zelfde probleem te leveren, maar het ont
slaat ons niet van de plicht om daarnaast 
onze eigen emissies van kooldioxide fors 
aan te pakken. 

Verkeer 
Na de 'bekering' van minister Smit-Kroes 
verbaast het niet dat het NMP afstand 
neemt van Tweede Structuurschema Ver
keer en Vervoer (november 1988). Die at
stand uit zich echter vooral in mooie woor
den (meer aandacht voor fiets en open
baar vervoer, meer gebruik van prijsme
chanisme om de automobilist uit de auto 
te krijgen). Uitgedrukt in autokilometers 
valt de extra reductie echter tegen (zie ta
bel): in 2010 wordt er nog altijd 50% meer 
gereden dan in 1986. Wanneer we de 
groei van het autoverkeer werkelijk willen 
afremmen zullen er behalve financiele 
prikkels ook fysieke maatregelen moeten 
worden getroffen, al was het maar om niet 
op een paard te wedden. 

De aanpak uit de Vierde Nota Ruimte
lijke Ordening om met behulp van bereik
baarheidsprofielen de afstemming tussen 
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verkeers- en vervoersbeleid en woon/ 
werklokaties te sturen zal voor de lagere 
overheden een meer verplichtend karak
ter moeten krijgen. Hierbij worden drie 
soorten lokaties onderscheiden, van A 
(openbaar-vervoer) tot C (auto), waar be
paalde activiteiten wei en andere niet zijn 
toegestaan. De concretisering in het 
Structuurschema valt echter tegen: het 
zou wenselijk zijn om de lokaties te her
waarderen, zo kunnen veel C-lokaties een 
8- of A-status krijgen. Op dit punt is er de 
afgelopen jaren, aile mooie doelstellingen 
ten spijt, weinig gerealiseerd. Aan de 
stormachtige ontwikkeling van kantoor
en bedrijvenlokaties langs op- en afritten 
van snelwegen zal bijvoorbeeld spoedig 
een eind moeten worden gemaakt. Het 
parkeerbeleid behoort hier direct op aan 
te sluiten. Oak hier blijkt de praktijk harder 
dan de leer. Zolang over parkeernormen 
voor bedrijfsterreinen, recreatie- en win
kelcentra geen sluitende afspraken wor
den gemaakt tussen Rijk, provincies en 
gemeenten, zal geen enkele gemeente 
haar nek uitsteken - je laat immers geen 
werkgelegenheid naar een buurgemeente 
ontsnappen! 

Een kritisch oordeel over de 1n het SVV 
opgenomen plannen voor uitbreiding en 
capaciteitsverhoging van het hoofdwe
gennet ontbreekt (met circa 20 mid tot 
2010 nag altijd meer dan de investeringen 
in openbaar vervoer). Het verdient aanbe
veling om de plannen voor wegenaanleg 
kritisch te toetsen op de bijdrage aan ca
paciteitsvergroting. Hoe contraproduktief 
dergelijke projecten kunnen zijn is bijvoor
beeld zichtbaar geworden bij de duide
lljke afname van het gebruik van de Zoe
termeerlijn na de opening van het Prins 
Clausplein bij Leidschendam. Bij de door 
ons gesuggereerde heroverweging kan 
ruimte worden gecreeerd voor het nood
zakelijk verkeer ten koste van het 
forensen- en recreatief verkeer. Tegen 
vergroting van de bereikbaarheid (door 
verbetering van knooppunten en verbre
ding) bestaat minder bezwaar mits tegelij-
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kertijd een strook wordt vrijgemaakt voor 
zakelijk verkeer en carpoolers. 

Over de explosieve toename van het 
luchtverkeer zwijgt het NMP. Wanneer op 
dit punt geen doelstellingen worden gefor
muleerd zal de NV Luchthaven Schiphol 
haar capaciteit verdubbelen en met het 
nieuwe Zestienhoven via een achterdeur 
de tweede nationale luchthaven realise
ren. Ook het NMP presenteert de TGV als 
alternatief voor het vliegverkeer tot 1 000 
km. Van de gewenste verschuiving zal 
niets terecht komen als het vliegverkeer 
vrij spel krijgt en de hoge investeringen 
zullen weggegooid geld blijken te zijn. Er 
zal overtuigingskracht nodig zijn om de 
milieubewuste burger er van te doordrin
gen dat vliegvakanties een grate belasting 
voor milieu en ruimte, hier en elders bete
kenen. 

Tabel 
Ontwikkel1ng van het aantal autokilometers (in
dex 1986 = 1 00). 

1994 2000 2010 
Structuurschema-bele1d 120 126 156 
NMP-beleid 117 120 148 

Landbouw 
'In economische sectoren waarin structu
rele aanpassingen ook om andere dan mi
lieuredenen noodzakelijk zijn, zoals in de 
landbouw, . . , kunnen op korte termijn 
maatregelen bedoeld in scenario Ill (het 
meest vergaande) worden genomen. 
Deze maatregelen kunnen ook worden 
getroffen in industriele sectoren die een 
snelle ontwikkeling doormaken'. De hier 
geciteerde strategielijn u1t het NMP geeft 
treffend de positie weer waarin de Neder
landse landbouw verkeert. 

Door de grate dynamiek en flexibiliteit 
heeft onze agrarische sector zich op de 
wereldmarkt een sterke positie verwor
ven. De sociale consequenties worden 
geaccepteerd; de jaarlijkse afname van 
het aantal bedrijven met circa 2% en de 
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relatief slechte inkomenspositie van boe
ren in sectoren die het op de markt niet 
redden (zoals de akkerbouw). De nega
tieve effecten voor milieu, natuur en land
schap zijn veel te laat onderkend maar 
daar1n staat de landbouw niet aileen. Het 
komt hard aan wanneer er in de NMP-stra
tegie voor wordt gekozen die schade in 
een hoog tempo ongedaan te maken 
maar het is n1et van logica ontbloot. Zo 
gaat bijvoorbeeld het succes van de 
glastu1nbouw gepaard met een hoog in
vestenngsniveau en dan ligt het voor de 
hand die sectoren te vragen snel een 
einde te maken aan de vervu1ling door ge
wasbescherm1ngsm1ddelen en de grote 
hoeveelheden afval, waaronder folies en 
kunstmat1ge substraten, te beperken en 
zoveel mogelijk te hergebruiken. 

Maar het voorziene tempo is niet zonder 
ns1co voor de landbouw. Als bij de evalua
tle 1n 1994 blijkt dat de technologische ont
wikkelingen die de landbouw 'veilig, duur
zaam en concurrerend' moeten maken 
hebben gefaald, geeft het NMP aan dat 
volume-maatregelen (bijvoorbeeld beper
king van de veestapel) aan de orde kun
nen komen. Een discussie op dit moment 
over d1t 'zwaard van Damocles' zou de uit
voering van het NMP ongetwijfeld verlam
men. Het NMP kiest terecht voor de weg 
van de medeverantwoordelijkheid: aan
geven wanneer een evenwichtssituatie 
moet z1jn bereikt en instrumenten voor de 
1ndiv1duele boer aandragen. Daarnaast 
rekent het NMP op een ommezwaai van 
de toeleverende industrie (kunstmest, 
veevoeder en gewasbescherming), al 
was het maar uit lijfsbehoud). 

Kan dat zwaard n1et beter uit de Iucht 
worden gehaald? Oat zou slechts kunnen 
wanneer de voorgestelde milieumaatre
gelen zo vergaand zouden ziJn dat enige 
vertrag1ng acceptabel is. Daarvan is ech
ter geenszins sprake. Om een tweetal 
punten te noemen. 
- De reductie van de ammon1ak-uitstoot 

moet volgens 'Zorgen voor Morgen' 
80% bedragen, het NMP noemt 50 a 
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70%. Samen met andere maatregelen 
kan dit het behoud van slechts 20% 
van het Nederlandse bos garanderen. 

- De terugdringing van de overbemes
ting richt zich vooralsnog op het slui
tend maken van de fosforbalans. Voor 
stikstof ligt dat minder eenvoudig, maar 
het landelijk overschot bedraagt het 
twee- tot drievoudige met aile gevolgen 
voor oppervlakte- en drinkwater van 
dien. Pas na 1991 moet deskundig ad
vies leiden tot maatregelen om de to
tale stikstofgift in sterke mate te reduce
ren. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat het mis
schien wat eenzijdig lijkt dat bij de land
bouw met een volumebeleid wordt 'ge
dreigd'. Bedacht moet worden dat de ijk
punten die voor andere sectoren zijn aan
gegeven impliciet ook de mogelijkheid 
van een volumebeleid inhouden. 

In de Structuurnota Landbouw die na 
het NMP is gepresenteerd, worden aan
vullende instrumenten aangekondigd om 
de vermesting te bestrijden. Naast reduc
tie van het aantal graasdieren per hectare 
betreft dit een hefting op kunstmest. Wat 
dit laatste betreft moet voorop staan dat 
de fosfor- en stikstofg1ft in de vorm van 
kunstmest, organische meststoffen en 
dierlijke mest als een geheel worden be
schouwd. Terugdringing van het gebruik 
van kunstmest is zeer voor de hand lig
gend en is bovendien noodzakelijk voor 
een gegarandeerde afzet van de groot
schalig verwerkte mestoverschotten. Een 
hefting op kunstmest kan de realisatie van 
deze beide doeleinden in eerste instantie 
bevorderen. Het is echter ook denkbaar 
dat, nadat de mestboekhouding op korte 
termijn is uitgebreid tot een goed functio
nerende algemene mineralenboekhou
ding, de h1eraan gekoppelde surplushef
fing tot dezelfde resultaten leidt. 
Voor deze korte beschouwing is net als in 
het NMP de milieuhygienische invalshoek 
gekozen. Deze benadering heeft echter 
ook een keerzijde: de ruimtelijke conse
quenties van het milieubeleid komen vrij-
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wei niet aan de orde. Op een aantal con
crete projecten na worden er geen ge
biedsgerichte doelstellingen geformu
leerd terwijl het milieubeleid wei extra 
ruimtebehoefte veroorzaakt: areaaluitbrei
ding door een ruimere vruchtwisseling, te
rugdringing van de verdroging en natuur
ontwikkeling. Er zijn duidelijke spannin
gen met andere claims, zoals de behoefte 
aan medegebruik ten behoeve van de re
creatie, stiltegebieden en de bouw van 
circa 1 miljoen woningen in de Randstad. 
Oat vraagt om prioriteitsstelling: waar kan, 
gelet op de beperkte ruimte en de milieu
hygienische doelstellingen, iets wei of 
niet? Het zal niet de bedoeling zijn om via 
een achterdeur alsnog het volumebeleid 
binnen te halen, maar deze afwegingen 
kunnen leiden tot een reductie van het 
areaal of een sterkere concentratie van 
bepaalde agrarische sectoren in be
paalde landsdelen. De ruimtelijke keuzen 
moeten ook in het belang van de land
bouw zichtbaar worden gemaakt en be
trokken worden bij de inzet van instrumen
ten als bedrijfsbeeindiging, landinrichting, 
stimulering en braaklegging. 

Afval 
Wie leest dat het 'integrale ketenbeheer', 
het sluiten van de stofstromen, een hoofd
doelstelling van het beleid is geworden 
kijkt raar opals de hoofdstukken over afval 
aan de orde komen. Op dit punt zou de mi
nister - als dat bij de behandeling van het 
N M P nog kan - zonder meer terug
gestuurd moeten worden om zijn huis
werk over te doen. 

In 1979 is door de Tweede Kamer een 
motie aangenomen over het afvalbeleid 
(de zogenaamde motie-Lansink4). Hoog
ste prioriteit: het voorkomen van het ont
staan van afval. Het ministerie verwacht in 
het jaar 2000, twintig jaar later dus, slechts 
1 0% van het totale afval via preventie te 
hebben vermeden. Concrete maatrege
len die hiertoe zouden moeten lei den wor
den nauwelijks genomen, terwijl ander
zijds het ministerie geen enkel vat heeft op 
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de autonome groei van de afvalhoeveel
heden, onder andere door de introductie 
van nieuwe produkten. Op geen enkel be
leidsonderdeel is het nemen van concrete 
stappen in zo'n mate achtergebleven bij 
de formele doelstellingen. 

Het is overduidelijk dat zowel het storten 
als het verbranden van afval voorbeelden 
zijn van niet-gesloten ketens. Het storten 
- momenteel nog de belangrijkste vorm 
van verwijdering - moet in het jaar 2000 
teruggebracht zijn tot 10% van de afval
stroom. Onverlet blijft daarmee dat het 
areaal aan stortplaatsen in Nederland tot 
het jaar 2000 nog meer dan verdubbelen 
zal. Het reduceren van de afvalstroom 
naar de stortplaatsen wordt tevens voor 
een belangrijk deel vervangen door het 
opvoeren van de jaarlijkse capaciteit voor 
afvalverbranding met 4 miljoen ton. De 
doelstelling zou op zijn minst moeten zijn 
het sneller en vollediger afbouwen van de 
vuilstort tot het jaar 2000 en het voorko
men of zoveel mogelijk beperken van de 
bouw van nieuwe verbrandingscapaciteit. 

Een belangrijke maatregel die het afval
beleid zou moeten versterken is het op 
enige termijn, bijvoorbeeld vanaf 1995, 
geheel verplicht stellen van gescheiden 
inzameling van de organische fractie 
(groente-, fruit- en tuinafval) van het huis
houdelijk afval. Op dit punt blijft het NMP 
onduidelijk, evenals de eerdere Preventie
nota.5 

Veel meer aandacht dan nu vraagt 
- ook vanuit energie-oogpunt - het 
kunststofafval. Sleutel hiertoe is het pro
duktbeleid. Het is onmogelijk om tot pre
ventie en hergebruik te komen zonder dat 
de overheid zich intensief met de opbouw 
en samenstelling van de primaire produk
ten bemoeit. Zo is het noodzakelijk om 
- bijvoorbeeld bij het huishoudelijke at
val - het aantal typen kunststof per toe
passing aanzienlijk te beperken met het 

4 Kamerstukken II. 1979-1980 15800. nr 21 
5 Notrtre rnzake preventre en hergebrurk van afvalstoffen. 
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oog op de betere mogeliJkheden van re
cycling. Het bouw- en sloopafval is een an
der voorbeeld van een categorie waar een 
veel snellere ombuiging naar meer herge
bruik mogeliJk is. Hergebruik heeft als be
langrijk nevenvoordeel dat het grondstof
gebruik in de bouw drastisch wordt be
perkt. Die beperking is zeer gewenst door 
de negatieve effecten voor natuur- en 
landschap van bijvoorbeeld de grindwin
nmg in Limburg. 

Een belangrijk punt van aandacht is het 
afval dat gevaarlijke stoffen bevat. Zorge
lijk is dat het NMP dit soort afval rangschikt 
onder de milieu-effecten met een risico
karakter.6 Vanuit de gedachte van het ln

tegraal ketenbeheer zou de benadering 
hier veeleer moeten zijn het beheersen 
van de gehele stroom van de betreffende 
stoffen. Bij de technologie die ons nu ter 
beschikking staat is er vrijwel geen stof 
meer waarvan de emissie van het milieu 
niet te voorkomen is. Veelal is er een scala 
van mogelijkheden beschikbaar (gebruik 
van andere stoffen, andere produktiepro
cessen, recycling van de stof, toepassen 
van zuiveringsinstallaties). 

Zo is het gewenst dat de toe passing van 
halogeenhoudende koolwaterstoffen 
(PVC) in produkten vergunningplichtig 
wordt, waarbij de toelatingscriteria gelei
delijk worden verscherpt. Een ander voor
beeld is het vliegas dat voorlopig nog in 
grote hoeveelheden vriJ komt uit kolen
centrales. Hergebruik is al wei gangbaar 
maar er zou - in eerste instantie - gemikt 
moeten worden op beter gebonden toe
passingen (bijvoorbeeld kunstgnnd) dan 
nu veelal nog gebruif:eliJk. Tevens zou 
hergebruik in de wortingbouw moeten 
worden beperkt. Daarnaast dient een 
lange-termiJn-ontwikkeling te worden ge
start die is gericht op het verWilderen van 
schadelijke elementen en nuttige metalen 
uit de vliegas. 

Het klein chemisch afval (batterijen, TL
Iampen en dergelijke) vergt een krachtda
diger aanpak. Hier ligt een veelheid van 
instrumenten, bijvoorbeeld fysieke regule-
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ring (verbod), toepassing van een milieu
keur, statiegeld of een hefting (milieu-tax). 
Fysieke regulering is het meest effectief en 
lijkt voor een aantal produkten nu al ge
wenst. lndien fysieke regulering in de 
vorm van een verbod niet mogelijk is zou 
de fabrikant in elk geval verantwoordelijk 
moeten worden gesteld voor de recycling 
van zijn produkten. In zo'n geval kan sta
tiegeld een hulpmiddel zijn om een goede 
inzamelrespons te krijgen. Het alternatief 
voor statiegeld is een voor de burger zeer 
goed toegankelijk inzamelsysteem. Het 
milieukeur is ook tot op zekere hoogte toe
pasbaar, bijvoorbeeld voor stoffen met 
een beperkte schadelijkheid. Hetzelfde 
geldt voor heffingen, maar de vraag is in 
hoeverre deze effectief zijn. Het gaat im
mers veelal om toch al vrij dure produkten 
- denk bijvoorbeeld aan batterijen - en 
slechts een excessief hoge hefting zal ef
fect hebben. In zo'n geval is een directe 
verbodsbepaling voor aile partiJen minder 
omslachtig en daarmee veel voor de hand 
liggender. 

Slot 
Samenvattend komen we tot de volgende 
beoordeling. Het Nationaal Milieube
leidsplan richt zich op een juiste lange ter
mijnvisie met haar keuze voor duurzame 
ontwikkeling met de uitwerking 'integraal 
ketenbeheer' en dergelijke. De keuze van 
het Jaar 1994 als ijkjaar is belangnjk en 
strategisch juist. Het plan analyseert on
voldoende de oorzaken waardoor het mi
lieubeleid tot nu toe is vastgelopen. Uit
voering van het NMP staat of valt met het 
nemen van ingrijpende maatregelen juist 
op korte termijn, aangezien het draagvlak 
nu groot is. De aanpak die op een aantal 
deelterreinen is gekozen lijkt onvoldoende 
om de gestelde doelen te bereiken. 

6 Omgaan mel rrsrco·s. Mrnrsterre VROM. urtgebrachttege· 
irJk met het Natronaal Mrlreubelerdsplan. Den Haag, mer 
1989 

403 


