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Het Nationaal Milieubeleidsplan was om 
vele redenen een mijlpaal in de Nederlandse 
politiek. Hier is nog een reden: de beleids
lijn van 'verinnerlijking', zoals die al jaren 
door het departement werd uitgedragen, 
werd consequent doorgetrokken; bedrijven 
zouden in het vervolg niet meer door een 
boeman-overheid worden gecontroleerd op 
hun milieu(wan)daden, maar uit zichzelf de 
discipline opbrengen om het milieu te 
sparen. Het departement zou hen daarbij 
stimuleren. 

Schone gedachten 

De gedachten waren schoon; maar zouden er ook 
schone daden uit voortvloeien? De in augustus 
uitgekomen notitie Bedrijfsinteme milieuzorg van het 
Directoraat- Generaal Milieubeheer zou daar 
antwoord op moeten geven. Dit document is een goed 
ogend produkt uit de welbekende Haagse school. Op 
basis van veel voorafgaande ervaringen wordt een 
programma in elkaar gezet dat alle kenmerken 
vertoont van verantwoord Haags handelen. In de 
afgelopen jaren is een groot aantal experimenten in 
gang gezet waaruit lering is getrokken. Op kosten van 
het departement is nagegaan wat voor documenten 
nodig zijn om verslag te leggen van het milieu
handelen van een bedrijf, hoe openbaar die 
documenten zouden moeten zijn, in hoeverre aan 
kleine bedrijven dezelfde eisen kunnen en moeten 
worden gesteld als aan grote; die experimenten zijn 
doorgesproken met milieu-organisaties en het 
bedrijfsleven, en op basis daarvan zijn doelstellingen 
en beleidslijnen vastgesteld. In het programma heeft 
verder elk aspect een prijskaartje in de vorm van een 
toekenning uit de projectpot; er is rapportage aan het 
parlement en overleg met het bedrijfsleven. Maar zal 
het programma slagen? 

Echec 

Milieuzorg in bedrijven kunnen wij op twee manieren 
benaderen. We kunnen milieuzorg om te beginnen 
volgen in de wordingsgeschiedenis van het idee binnen 
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het departement Zo beschouwd, komt milieuzorg 
voort uit het échec van het optreden van de overheid 
als boeman. Jarenlang heeft het ministerie geprobeerd, 
een "grote schoonmaak" van Nederland te houden; en 
jarenlang is dat niet gelukt. Daarvoor waren 
verschillende redenen, die er alle mee te maken 
hebben dat de overheid de samenleving niet naar haar 
hand kan zetten. 

Dat geldt al voor het verkeer tussen overheden 
onderling. De gemeenten en provincies heten ten 
onrechte 'lagere' overheden, althans ten onrechte 
wanneer we daarin een gezagsverhouding willen zien. 
Toegegeven: de hogere overheid probéért wel vaak, 
de lagere naar haar hand te zetten, maar deze laatste 
hebben een diep in ons nationale karakter geworteld 
besef van onafhankelijkheid, die steeds opnieuw op 
het centrale gezag wordt bevochten. Daardoor heeft 
het ministerie er al lang geleden van afgezien, 
gemeenten met de knoet te dwingen tot het 
handhaven van de Hinderwet, iets waartoe zij 
uiteraard wèl verplicht zijn. In plaats daarvan heeft 
Ineke Lambers indertijd de stoot gegeven tot een 
Hinderwet Uitvoerings Programma (HUP), waarbij 
geld en goede raad beschikbaar werden gesteld aan 
gemeenten die de stinkende Hinderwetstal wilden 
reinigen. Na lang aandringen hebben vrijwel alle 
gemeenten van deze regeling gebruik gemaakt, maar 
het resultaat is bij lange na niet geweest dat in alle 
gemeenten de Hinderwet nu ook volledig wordt 
uitgevoerd. 

De overheid kan ook dáárom de samenleving niet 
naar haar hand zetten, omdat de overheid zelf 
allerminst het gezaghebbende orgaan is dat zij 
pretendeert te zijn. Voor vele doeleinden is het vaak 
meer adequaat, de overheid te beschouwen als een 
afspiegeling van de samenleving die zij probeert te 
leiden. Daardoor komen alle conflicten binnen die 
samenleving op overheidsniveau weer terug. Het 
conflict tussen werkgevers en werknemers wordt 
herhaald in dat tussen Economische en Sociale 
Zaken; de strijd tussen boeren en natuurbeschermers 
woedt ook tussen de produktie- en natuurbescher
mingsdirecties van het ministerie van Landbouw; en 
de spanning tussen milieu en economie komt terug in 
vrijwel alle externe relaties van het Directoraat
Generaal Milieubeheer. 

Een overheid die zo sterk met zichzelf overhoop 
ligt, kan natuurlijk nooit de samenleving naar haar 
hand zetten. De minister van VROM of de 
ambtenaren van DGM kunnen natuurlijk wel binnen 
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hun enge beleidsmuren allerlei moois verzinnen, maar 
zij kunnen het slechts uitvoeren voorzover de collega's 
van andere ministeries hen dat toelaten, en ze dienen 
er rekening mee te houden dat deze collega's met 
gerichte maatregelen het effect van het VROM-beleid 
onderuit zullen proberen te halen. Om een lang 
verhaal kort te maken: een effectieve zorg voor het 
milieu is nooit van de grond gekomen, doordat de 
lobby van het 'brood op de plank' daaraan nauwe 
grenzen stelde. Strenge centraal vastgestelde normen 
(bijvoorbeeld die voor S02- en NOx-uitworp van 
elektriciteitscentrales) zijn altijd door EZ tegen
gewerkt; een goede uitvoering van de Hinderwet is 
altijd tegengewerkt door lokale economische belangen. 

Superego 

In dit licht is het streven naar 'verinnerlijking' van het 
milieubeleid een uiting van verlegenheid met de 
situatie. Als het externe gezag niet meer helpt, is een 
intern gezag het enige dat ons nog kan baten. Zorg 
ervoor dat het milieustreven verankerd wordt in het 
superego van mensen, zodat zij uit zichzelf, desnoods 
tegen hun eigen belang in, voor het milieu zullen 
zorgen; een schuldgevoel dat door de milieubeweging 
wordt verspreid kan daarbij flink helpen. 

Deze wat cynische, maar misschien niet geheel 
onrealistische blik op het handelen van de departe
menten mag echter geen aanleiding zijn, andere 
aspecten te verwaarlozen. Er zit ook nog een geheel 
andere kant aan de zaak, veel meer principieel van 
aard, die te maken heeft met de vraag: hoe dient de 
overheid om te gaan met de burger (in dit geval 
vooral ook het bedrijfsleven)? 

Laat ik er direct bij zeggen: de vraag hoe de 
overheid met de burger hoort om te gaan staat niet 
los van de vraag naar de effectiviteit van dat 
optreden; het succes van de overheid is een 
noodzakelijk onderdeel van haar legitimiteit. Wanneer 
de boeman-overheid geen succes meer heeft, is het 
ook al vanuit het oogpunt van legitimiteit noodzake
lijk, op te houden met het boeman-gedrag. 

Mondig 

Binnen D66 zijn wij van mening dat voor dat laatste 
ook meer principiële redenen zijn. De burger (in dit 
geval dus ook: het bedrijf) dient als mondig te worden 
benaderd. Daarvoor is het noodzakelijk, ervan uit te 
gaan dat bedrijven tenminste aan te spreken zijn op 
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een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het 
milieu. En voorzover zij die niet tonen, kan altijd nog 
de knoet tevoorschijn worden gehaald. (De praktijk 
leert echter dat het overheidsoptreden het meest 
effectief is wanneer dat nèt niet gebeurt). Van hieruit 
bezien is het bevorderen van milieuzorg in ~ijven 
(kortweg: milieuzorg) een activiteit die geheel past in 
een D66-visie op de samenleving. 

Milieuzorg betekent een beperking van de taak van 
de overheid. Als vanuit de samenleving de discipline 
en verantwoordelijkheid wordt opgebracht, het milieu 
te sparen waar mogelijk, dan is de boeman-rol van 
de overheid ten einde. Sterker: dan wekt een als 
boeman optredende overheid alleen maar ergernis, 
waardoor zij het milieu per saldo schade berokkent. 
Milieuzorg vereist een overheid op afstand; een die in 
de gaten houdt of het systeem soepel verloopt; een 
die politie en justitie achter de hand houdt om de 
incidentele milieuboeven achter slot en grendel te 
zetten; een die burgers en bedrijven stimuleert in hun 
verantwoordelijkheid met goede raad, en in een 
beginfase ook met geld en adviseurs. 

Kortom, rnilieuzorg brengt een heroriëntatie voor 
overheid èn bedrijven met zich mee. Er moet 
verinnerlijking van de milieudoelstellingen plaats 
vinden: niet meer gesteld door een externe overheid 
die zich vanuit een 'algemeen belang' opstelt 
tegenover bedrijven die slechts hun eigen belangen 
nastreven; rnilieuzorg vraagt van bedrijven dat zij zich 
van dat algemeen belang bewust zijn, en daarnaar 
handelen voorzover dat ingepast kan worden in hun 
hoofddoel continuïteit. 

Zo opgevat, kan milieuzorg op den duur de status 
krijgen die sociaal beleid momenteel heeft: onderne
mers kunnen het zich niet veroorloven, een asociaal 
beleid te voeren. De externe reden is dat dat hun in 
hun goede naam zou schaden; de (belangrijker) 
interne reden is dat een goed sociaal beleid vruchten 
afwerpt in de vorm van meer gemotiveerde 
werknemers. Op dezelfde manier zal milieuzorg tot 
een (vrijwel) vanzelfsprekend onderdeel van een goed 
bedrijfsbeleid kunnen worden. 

Optimisme 

Terug naar het overheidsproject 'Bedrijfsinterne 
milieuzorg'. Is de vertaling van de filosofie in beleid 
goed genoeg om bedrijven werkelijk te stimuleren tot 
de vereiste milieuzorg? 

Het project beslaat een bedrag van f 30 miljoen, uit 
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te geven in de periode 1990-1994. Dit bedrag is als 
volgt verdeeld: 
- f 19 mln voor stimulerings- en leerprojecten, 
waarvan f 8 mln voor brancheprojecten, f 5 mln voor 
individuele prjecten, f 4 mln voor projecten bij 
overheidsbedrijven en f 2 mln voor regionale 
projecten; 
- f 3 mln voor voorlichting; 
- f 2 mln voor een betere opleiding van milieu-
ambtenaren; 
- f 2 mln voor milieuzorg in beroepsopleidingen; 
- f 2 mln voor nader specifiek onderzoek; 
- f 2 mln voor het projectbureau. 

Voor dit bedrag zal de samenleving dan overtuigd 
moeten worden van het belang van milieuzorg, en de 
nodige vaardigheden zullen moeten worden 
aangeleerd. Hoezeer dit getuigt van optimisme, blijkt 
wel uit het feit dat na een maand de regionale pot al 
vrijwel leeg was, nadat twee regio's op een enigszins 
adequate schaal ondersteuning toegezegd hadden 
gekregen. En op een symposium in oktober hoorde ik 
een vertegenwoordiger van de grafische industrie 
vertellen dat voor f 2 mln wel een aardig milieuzorg
systeem op te bouwen zou zijn in zijn branche. 
Hoeveel regio's, hoeveel branches bevat Nederland? 

Worsteling 

In een project als dit komt onvermijdelijk een vraag 
naar voren waarmee een ander departement, dat van 
Economische Zaken, al vanaf zijn oprichting worstelt: 
hoe bereik ik het bedrijfsleven? Zijn de lessen van 
die worsteling aan VROM besteed geweest? 

De laatste tien jaar heeft zich bij EZ een 
belangrijke beleidswijziging voorgedaan, juist op het 
gebied van de doorstroming van kennis naar het 
bedrijfsleven. De centralistisch georganiseerde 
Nijverheidsdienst werd opgeheven en in plaats daarvan 
werden regionale Innovatiecentra opgericht. Dichter 
bij de onderneming, niet meer primair via de branche, 
dat was het parool. De Innovatiecentra lijken 
inmiddels aardig succes te boeken. 

VROM probeert het echter opnieuw in hoofdzaak 
met de branches. Een probleem bij branches is dat 
vele daarvan een lage organisatiegraad hebben: veel 
ondernemers zijn geen lid van hun branche
organisatie, sterk afhankelijk van de branche 
overigens. De vraag is bovendien: zullen bedrijven de 
aanbevelingen van hun branche goed opvolgen? In 
acute gevallen is de branche ver weg. Misschien had 
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toch beter het minder centralistische regionale spoor 
gevolgd kunnen worden. 

Overlap 

Er lijkt bij het programma erg weinig gedacht te zijn 
vanuit de onderneming die het milieuzorgsysteem 
moet invoeren. Er is integendeel een aantal keuzen 
gemaakt dat wijst op een primair 'Haagse' oriëntatie. 
Men hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat 
het grootste bezwaar van het ondernemend Nederland 
tegen de overheid de enorme hoeveelheid regels en 
formulieren is. Wanneer het doel van het programma 
is, ondernemers de milieuzorg te laten 'verinnerlijken', 
dan zal in de eerste plaats een handreiking gedaan 
moeten worden aan dat sentiment. Maar in plaats 
daarvan voegt het programma weer een nieuw terrein 
toe waarop de ondernemer formulieren moet invullen. 

De notitie Bedrijfsinteme milieuzorg noemt zelf de 
overlap van milieuzorg met andere door de overheid 
vereiste of gestimuleerde bedrijfsactiviteiten: 
- kwaliteitszorg; 
- logistiek management; 
- arbeidsveiligheid; 
- innovatie en produktontwikkeling; 
uiteraard afhankelijk van branche, gebruikte 
technologie en bedrijfsomvang. Wat ligt vanuit de 
ondernemer meer voor de hand dan dat een 
stimuleringsprogramma milieuzorg aansluit bij een van 
deze programma's, zodat het aantal formulieren, 
criteria en toetsingen tot een minimum wordt 
beperkt? Maar dat gebeurt niet. 

Het VROM-stimuleringsprogramma gaat geheel op 
de eigen toer. En dat terwijl het departement weinig 
ervaring heeft met het bedrijfsleven, en ook geen 
goede binnenkomer heeft bij bedrijven, niets dat in 
hun voordeel is. Een alternatief voor een eigen 
programma zou bijvoorbeeld geweest zijn het zetten 
van een milieupoot onder de Innovatiecentra, of het 
inbouwen van milieuzorg in kwaliteitszorg of logistiek 
management. 

Alleen bureau politieke overwegingen kunnen pleiten 
tegen zulke stappen. Het departement zou moeten 
gaan buurten bij de concurrentie (EZ, SoZa) om 
milieu in hun programma's in te bouwen. Daardoor 
zou de greep van het eigen departement en de eigen 
afdeling op het nieuwe beleidsterrein verloren gaan. 
Al eerder baarde de berg van het Nationaal 
Milieubeleids Plan de muis van honderd nieuwe 
beleidsambtenaren bij het Directoraat-Generaal 
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Milieubeheer; het komt bekend voor, er is niets 
nieuws onder de zon. 

Pollution prevention pays 

De Amerikaanse hoogleraar DonaId Huysingh legt 
aan ieder die het wil horen uit, dat "pollution 
prevention pays" (het loont, vervuiling te voorkomen). 
Een oud D66-thema! Het programma 'Milieuzorg in 
bedrijven' speelt daar vreemd genoeg niet op in. 

Hè>e loont het, vervuiling te voorkomen? In de 
eerste plaats door op afval te besparen. Afval is 
mislukte grondstof, en kost geld. Minimalisering van 
afval verdient zichzelf terug. Belangrijker nog is, dat 
een 'pollution prevention pays'-programma kan 
worden aangegrepen om schotten in het bedrijf te 
doorbreken. Goede milieuzorg vereist het overhoop 
halen van verstarde ideeën en gewoonten, in deftiger 
taal: flexibilisering en dynamiek. Nieuwe ideeën en 
gewoonten onstaan wanneer gedachten uit geheel 
verschillende sferen met elkaar worden gecombineerd. 
Daarmee kan milieuzorg de brug vormen tussen 
milieu en innovatie. 

In verstarde bedrijven zijn zulke ontwikkelingen niet 
mogelijk; zij produceren daardoor te duur, en ervaren 
bovendien alles wat aan het milieu wordt gedaan als 
een kostenpost. 'Pollution prevention pays'-program
ma's zijn dan ook in de eerste plaats gericht op het 
management. Dat moet de flexibiliteit verhogen en 
tenslotte ieder open laten staan voor de nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het VROM -programma besteedt mooie woorden 
aan management in verband met milieuzorg. Maar zij 
vinden geen weerslag in het stimuleringsprogramma. 
De kans is groot dat bedrijven door het programma 
niet primair flexibeler zullen worden, maar eindigen 
met een nieuwe reeks voorschriften en een nieuwe 
boekhouding die moet worden verzorgd. 

Milieu -effect 

Men zou bij deze wankele opzet verwachten dat de 
pretenties van het programma bescheiden zouden zijn. 
Niets is minder waar. In het Na~ionaal Milieube
leidsplan neemt het thema milieuzorg geen 
ondergeschikte plaats in. Integendeel, het NMP is 
doortrokken van de gedachte dat de samenleving nu 
zelf in de eerste plaats haar verantwoordelijkheid kan 
en moet nemen. Verinnerlijking, zo constateerden wij 
al aan het begin van dit artikel, is het antwoord op 
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het dreigende échec van het beleid van een boeman
overheid. 

Men herinnert zich ongetwijfeld nog de percentages 
van 70 en 80% reductie van de uitworp van 
vervuilende stoffen, die volgens het NMP tot stand 
moeten komen; percentages die naar het ordeel van 
de milieubeweging véél te laag zijn, en ook volgens 
ons eigen D66-verkiezingsprogramma nog eens 
aangescherpt moeten worden. 

Niet voor niets laat het NMP in het vage, hè>e deze 
percentage gehaald moeten worden. Het gaat zeker 
nièt op de klassieke (boeman-) manier: verscherping 
van voorschriften in de vergunningen. Want pogingen 
langs die weg zouden uitgebreide administratief
rechtelijke beroepsprocedures met zich meebrengen, 
die de overheid wellicht in vele gevallen zelfs zou 
verliezen; zij zou immers moeten bewijzen dat 
wetenschappelijke inzichten over milieu-effecten zo 
sterk zijn veranderd dat deze tot bijstelling van de 
vergunning aanleiding geven. Maar dat is doorgaans 
niet het geval, of tenminste niet de reden van 
aanscherping van de vergunning; die is gelegen in 
beleidswijziging, iets dat in de administratief
rechtelijke procedure ondergeschikt is aan de 
rechtszekerheid van de vergunninghouder. 

Hoe kunnen de percentages dan wel worden 
gehaald? Verinnerlijking, aldus het NMP. We hebben 
gezien hoe dat is uitgewerkt. 

Misschien zou het aanbeveling verdienen, wanneer 
het departement haar eigen gedachten eens serieus 
nam. Zeveneneenhalf miljoen per jaar voor de 
strategie om het NMP te doen slagen is toch niet 
ruim bemeten. Men zègt wel te hebben geleerd van 
het échec van de boeman-strategie, maar voor de 
zekerheid houdt men daar toch ook maar aan vast; à 
honderden miljoenen per jaar. Wie denkt er nu echt 
eens vanuit het milieu? 
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