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Beter besluiten over het milieu 
ERIKVAN DER HOEVEN* 

Het milieuvraagstuk lééft onder de bevolking; maar 
veel minder in Den Haag. Vraagt men de mensen naar 
de belangrijkste problemen van nu, dan scoren milieu
problemen (gif in de bodem of. in de Rijn, zure regen, 
kerncentrales, of hoe ook geheten), onveranderlijk 
hoog. Maar de minister von Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieubeheer is een gewone 
vakminister, geen lid van welke veelhoek dan ook. 
Windmill loost nog steeds cadmium op de Nieuwe 
Waterweg. Nederland loopt nog steeds achter met 
toepassen van Europese milieu regels. En hetstimuleren 
van schone technologie is vastgelopen. 

Het milieu is de levensvoorwaarde voor de mens, 
maar op lange termijn. Politieke vraagstukken spelen 
doorgaans op korte termijn. Hoe kan zorg voor het 
milieu dan goed worden verankerd in de politieke 
besluitvorming? Hoe kan worden voorkàmen, dat poli
tieke prioriteit voor schonere chemische industrieën 
slechts opflakkert bij gifgolven ? Hoe kan in het systeem 
worden ingebouwd, dat nu reeds maatregelen worden 
genomen tegen waarschijnlijke (maar onzekere!) toe
komstige problemen als een rampzaligestijging van de 
zeespiegel door het broeikaseffect, of een langzame 
vergiftiging van het hele milieu door een cocktail van 
stoffen in lage concentraties? 

Analyse van besluitvorming 

Een antwoord op deze vragen kan slechts worden 
gegeven na analyse van het maatschappelijk proces 
van besluitvorming . Welke problemen komen bij het 
rondzingen in het circuit van besluitvormers als urgent 
uit de bus? Hoe komt zo'n oordeel tot stand? Welke rol 
spelen ambtenaren en op welke manier? Welke in
vloed heeftde ambtelijke bureaupolitiekop dit proces? 
Welke invloed hebben de departementale scheids
lijnen? Welke rol spelen belangengroepen? Is er in
vloed van geschreven of ongeschreven regels van 
staatsrecht? Op welke manier zijn politici betrokken of 
juist niet betrokken? 

Zo'n analyse van processen van besluitvorming wil 
ik hier maken. De nadruk komt daarbij te liggen op de 
onderlinge verhouding van ambtenaren en politici. In 
het proces van maatschappelijke besluitvorming, za 
vaak door D66 aan de orde gesteld, ligt hier een steeds 
belangrijker knelpunt. De relatie tussen ambtelijk en 
politiek systeem wordt problematisch . De subtiliteitvan 
po I itieke controle heeft geen gel i j ke tred gehouden met 
de toenemend ingewikkelde rol die de overheid in de 

* De auteur is lid van de redactie. 

samenleving speelt. Daardoor worden op ambtelijk 
niveau vele besluiten genomen die politiek van ka rak
ter zijn, zodat daarover onvoldoende in het publiek 
verantwoording wordt afgelegd . Ook wordt door de 
specialistische en gefragmenteerde kennis van de wer
kelijkheid, zoals die door de bureaucratie wordt gele
verd, een hypotheek gelegd op de politiek, die in zijn 
besluiten hierdoor ernstig kan worden beperkt. Het 
democratisch systeem verliest daardoor zijn greep op 
de maatschappelijke besluitvorming, die veelal meer 
in onderhandel ingen binnen sectoren (geconcentreerd 
rond departementen) plaatsvindt, dan binnen de volks
vertegenwoordiging. 

Hier worden deze beschouwingen toegespitst op 
het milieu. Natuurlijk worden er vele inzichten gefor
muleerd en standpunten bepaald , die ook op andere 
beleidsterreinen van toepassing kunnen zijn. Maar die 
uitwerking is hier niet aan de orde. 

Volgermeerpolder (foto Hans van Weel) 
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Wel aan de orde is het vraagstuk van kennisbeheer. 
Kennis is de onmisbare sleutel tot elk lange-termijn 
beleid . Helaas maakt onze samenleving, zoals ik zal 
betogen, volstrekt onvoldoende gebruik van kennis 
over het milieu. Bestaande kennis wordt niet toegepast 
of blijft verborgen in instituten en vakbladen, toepas
bare kennis wordt niet systematisch opgebouwd. De 
samenleving gaat dommer om met de omgeving dan 
mogelijk zou zijn. Ook de ontwikkeling van schonere 
technologieën heeft daaronder te lijden. 

Agendabouw 

In de politieke wetenschap worden vraagstukken als 
deze benaderd met het model van agendabouw. Ver
schillende stadia van besluitvorming worden onder
scheiden, en daarna wordt bezien hoe een vraagstuk 
van de ene in de andere fase wordt gebracht, door w ie 
dat gebeurt, wie tegenwerkt, en in welke mate de 
belangrijke problemen bij dat proces ongeschonden 
geformuleerd blijven . 

In Nederland is de agendabouw-benadering voor 
het eerst op mi lieuproblemen toegepast door Leemans 
en Hisschemöller.ln het enkele jaren geleden gepubli
ceerde rapport van de ministeriële Commissie Lange
termijn Milieubeleid (CLAT) is van hun inzichten ge
bruik gemaakt. Oud-minister Winsemius heeft in zijn 
recente boek een soortgelijke systematiek gebruikt. 
Maarterwijl Winsemius' beschouwingen gekleurd zijn 
door een (overigens zeer aanstekelijk) optimisme (zie 
de bespreking elders in dit nummer), wil ik hier vooral 
knelpunten analyseren . 

Het probleem wordt gesignaleerd 

Voordat een onderwerp op de agenda van de overheid 
komt, moet het zijn gesignaleerd door burgers: weten
schapsmensen, actiegroepen, de pers. Er kunnen uitge
breide analyses worden gemaakt van de wijze waarop 
elk vraagstuk tot onderwerp van beleid is geworden. In 
een bijlage van het CLAT -rapport worden vier proble
men onderzocht: de zaak van de chloorfluorkoolwa
terstoffen, die van de vuilstort in de Volgermeerpolder 
bij Broek in Waterland, het behoud van de Waddenzee, 
en de afdamming van de Oostersehelde. In elk van de 
kwesties treden barrières op, waardoorvoortgang van 
het probleem op de pol iti eke agenda wordt bemoei I i j kt 
of verhinderd, of het probleem uiteindelijk slechts in 
verminkte vorm tot voorwerp van beleid wordt. 

Dat laatste proces is misschien nog wel het meest 
interessant. Het zal althans geen verbazing wekken, 
dat Rijkswaterstaat een barrière vormde tegen het 
openbreken van het besluit, de Oostersehelde af te 

dammen, ofde Waddenzee tot natuurgebied teverkla
ren . Verminking van problemen is aanzienlijk subtieler. 
Chloorfluorkoolwaterstoffen (ook bekend onder de 
aanzienlijk kortere merknaam freon) tasten de ozon
laag in de buitenste atmosfeer aan. Freon wordt ge
bruikt als drijfgas in spuitbussen, als koelmiddel in 
koelkasten, en in schuimplastics. Twee redenen heb
ben uiteindelijk bepaald dat van deze toepassingen 
alleen de eerste is aangepakt: op de spuitbussen kon 
het Directoraat-Generaal Milieuhygiëne (DGMH) vat 
krijgen via zijn Directie Lucht, terwijl hetvoorde andere 
toepassingen geen beleidsinstrumenten bezat; en hier
mee werd ook tegemoet gekomen aan de toenmalige 
wens van de milieubeweging, middels het milieubeleid 
iets te doen aan luxe en overdaad, waarvoor spuitbus
sen model konden staan. Vertekeningen vinden zowel 
plaats doorde structuur en werkwijze van het ambtelijk 
apparaat als door invloeden van buiten! 

Bij verdere analyse van knelpunten in deze fase 
blijken deskundigen een centrale rol te vervullen. De 
meeste milieudeskundigen zijn door hun werkkring 
gebonden aan de overheid of het bedrijfsleven. Men 
zou op het eerste oog zeggen dat de eerste categorie 
een redelijke mate van vrijheid om te spreken heeft, 
maar in de praktijk worden vele instituten en disciplines 
gekenmerkt door gebrek aan openheid, vatbaarheid 
voor andere visies, en communicatie met de buitenwe
reld. In de zaak van de. Volgermeerpolder is het bij
voorbeeld nietgelukt, een open debat tussen deskundi
gen van het burgercomité en die van het Rijksinstituut 
voor de Volksgezondheid te organiseren . Grotere 
openheid, bijvoorbeeld door ruimere verspreiding van 
wetenschappelijke rapporten, en het organiseren van 
workshops met deskundigen uit overheid, bedrijfsle
ven, universiteiten, milieubeweging en milieujournalis
ten, is noodzakelijk. Intermediaire organisaties, zoals 
op landbouwgebied de studieclubs van jonge tuinders 
en landbouwers, zouden aan de verspreiding van 
milieukennis een belangrijke bijdrage kunnen leveren. 
Met geringe middelen kan de overheid op zulke terrei 
nen reeds een groot effect bewerkstelligen. 

Kennis speelt reeds in deze fase een sleutelrol, en 
met name het vermogen, die kennis te interpreteren. 
Vooreen kritische beoordeling van milieuproblemen is 
een sterk genera I istische i nstell i ng noodzakel ijk. Wan
neer wij kijken naar de opleidingen op milieugebied, 
dan zijn de specialistische opleidingen echter alles
overheersend, en de generalistische klein en experi
menteel. Multidisciplinair onderzoek komt moeilijk 
van de grond. Het zal niet eenvoudig zijn, de barrière 
van het specialisme te slechten, want het vormt een 
bescherming voor de wetenschapsman. Maar voor het 
adequaat omgaan met milieuvraagstukken in de maat-
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schappelijke besluitvorming is het een levensvoor
waarde. Generalistische en multidisciplinaire milieu
studies moeten dan ook sterk worden gestimuleerd, 
hetzij door een geldstroom vanuit het departement 
(maar dan wel in kanalen geleid door een orgaan 'op 
afstand'), hetzij door een ZWO-programma. Ook zou 
er meer armslag voor het generalistische vak mi
lieukunde moeten komen, door instelling van zulke 
vakgroepen aan universiteiten, en benoeming van 
hoogleraren in de milieukunde in plaats van in specia
lismen. 

Het probleem wordt (h)erkend 

In deze tweede fase van het politieke proces wordt het 
probleem als politiek onderwerp aanvaard. De over
heid neemt het op zich, een visie op het vraagstuk te 
formuleren. 

In onze maatschappij is de overheid steeds meer het 
platform geworden, waarop belangenconflicten wor
den geslecht. Veelal worden de maatschappelijke be
langentegenstellingen daarmee binnen de overheid 
gehaald. De overheid is geen uniforme moloch, maar 
bestaat uit vele circuits van beleidsambtenaren, parle
mentsleden, belangengroepen, en journalisten. Inte
ressant is vooral de manier waarop de beleidsambte
naren hun rol opvatten. Zij kunnen zichzelf zien als 
ambtenaren in dienst van een overheid gekenmerkt 
door 'eenheid van beleid', maar evengoed als laatste 
voorposten van bepaalde maatschappelijke belan
gen. 

Vaak worden problemen met aanzienlijke vertra
ging het ambtelijk apparaat binnengeleid. Men is er 
veelal niet blind voor, maar acht de tijd nog niet rijp, en 
verbergt zich daarbij achter maatschappelijke weer
standen. Als laxeermiddel voor dergelijke departe
mentale verstoppingen wordt wel de relatie met maat
schappelijke organisaties in de eigen sector gebruikt: 
door subsidies aan onderzoek, onderwijs en voorlich
ting wordt geprobeerd, de maatschappelijke accepta
tie sneller naderbij te brengen. 

Het parlement speelt in deze fase doorgaans geen 
verheffende rol. Men laat zich leiden door de vraag
stukken, en hettempo van aanpak, die door het kabi net 
worden gepresenteerd . Zelden wordt door het parle
ment uitgesproken dat er een probleem ligt dat aanpak 
behoeft, wellicht om te voorkomen dat men de we
dervraag krijgt op welke manier het vraagstuk moet 
worden opgelost. 

Een tweede probleem is, dat het parlement geen 
adequate voortgangscontrole pleegt. Het laat ambte
naren voortmodderen, ook wanneer volslagen duide
lijk isdatditvoortkomt uit verschil in ambtelijkeculturen 
tussen departementen, ofuiteen belangenstrijd die een 
politiek oordeel vereist. Vanuit de (op zich juiste) 
gedachte dat bewindslieden primair verantwoordelijk 
zijn, houdt het parlement verkrampte situaties in stand. 
Een adequate maandelijkse informatievoorziening 
over de stand van zaken bij de voorbereiding van 
wetsvoorstellen en beleid, is in dit licht noodzakelijk. 

Maar ook binnen het ambtelijk apparaat kunnen 
nuttigewijzigingen plaatsvinden . Hetbinnenleidenvan 
problemen in het ambtelijk apparaat kan door een 
speciale afdeling worden vergemakkelijkt. In hetverle
den is hiervoor vaak de vorm van de stafafdeling 

gekozen. Door het geringe succes van stafafdelingen 
binnen de ambtelijke lijnorganisatie lijkt het beter, te 
denken aan het scheppen van een zeer kleine eenheid 
voor beleidsontwikkeling binnen de ambtelijke lijn
organisatie, die het secretariaat voert van een team van 
gewone lijnfunctionarissen . 

Maatschappelijke problemen richten zich echter 
zelden naar ambtelijke scheidslijnen . Doorgaans zijn 
meerdere directies bij het oplossen van een vraagstuk 
betrokken. Verknippen van het probleem leidt al snel 
tot verminkingen. Het is voor de lange termijn van 
belang, dat verknippen zoweinig mogelijk nodig is. De 
eenheden belast met milieubeleid, ondergebracht bij 
VROM, L&V, V&Wen EZ, zou daarom zo geherstructu
reerd kunnen worden, dat zij zogoed mogelijkaanslui
ten bij de toekomstige milieuproblemen. Dit is duidelijk 
een zaak van lange adem. 

Een tweede mogelijkheid is het 'breed houden' van 
het probleem, door het los van de organisatiestructuur 
te beschrijven . Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het 
houden van een workshop binnen de ambtelijke orga
nisatie, eventueel met behulp van buitenstaanaers, 
waaruit een beknopte signalering van het probleem 
voortkomt. 

Een laatste aanbeveling voor een betere ambtelijke 
werkwijze is, alternatieven voor beleid aan te geven. Bij 
presentatie van een probleem is het wenselijk, diverse 
globale plannen aan de Tweede Kamervoorte leggen, 
elk met hun eigen effecten. Deze werkwijze is minder 
bedreigend voor afdelingen die bang zijn, achter het 
net te vissen. 

AI dezevoorstellen komen neeropveranderingen in 
de opstelling van het parlement (alerter, sneller, ade
quater), en veranderingen in de ambtelijke organisatie 
en de ambtelijke cultuur. Dit zijn noodzakelijke, maar 
geen voldoende voorwaarden . Ook de buitenwereld 
(bedrijfsleven, milieubeweging, consumentenorgani
saties) zal zijn bijdrage aan nieuwe verhoudingen 
moeten leveren. Met name zal van hen een opener en 
minder stereotype opstelling gevraagd moeten wor
den . Juist door de veelal stereotype tegenstellingen in 
ideologie of belang die zij verwoorden, geven zij hun 
ambtelijke medespelers in het spel alle ruimte, hun 
bureaupolitieke belangen naar voren te schuiven. 

De overheid tracht greep te krijgen 

In deze derde fase van het politieke proces wordt de 
overheid actief. Zij tracht het probleem op te lossen . 
Dezefase begint meteen eerste globaal plan van actie, 
en eindigt met het toepassen van concrete maatrege
len . 

Centraal in deze fase staat het interdepartementaal 
overleg, dat doorgaans traag verloopt. Vaak komt dit 
ook nog onder de 'doem van de nieuwe gegevens': het 
probleem blijkternstigertezijn dan werd verwacht. Het 
interdepartementaal overleg wordt hierdoor nog ver
der bemoeilijkt. Ook zijn de uitgangsposities van de 
deelnemers aan het overleg vaak onduidelijk. Deze 
factoren spelen echter veel minder wanneer de voor
gaande aanbevelingen zijn toegepast; wij concentre
ren ons nu op de problemen die eigen zijn aan deze 
fase. 

Het resultaat van deze fase is de toepassing van 
maatregelen. Ditwordtdoorgaans geheel ofgedeelte-



lijk gedelegeerd : aan lagere overheden en gedecon
centreerde rijksdiensten. Deze zijn echter meestal niet 
betrokken bi i het i nterdepa rtementaa I overleg: dit gaat 
ol zo moeizaam, en zou in de ogen van de deelnemers 
nog verder worden bemoeilijkt door toetreding van 
nieuwe deelnemers. Het resultaat is wel, dat lagere 
overheden en rijksdiensten vrijwel steeds met maatre
gelen worden opgescheept waarvoor zij zich niet ver
antwoordelijk voelen, omdat zij er niet aan hebben 
meegewerkt. 

De keus voor een beperkt interdepartementaal 
overleg, in de hoop op snelle besluitvorming waarbij 
problemen in de uitvoering op de koop toe worden 
genomen, kan in sommige gevallen heel honorabel 
zijn. Maardit moet goed worden doordacht. Een notitie 
over dit vraagstuk zou door de centrale beleidsinstan
tie kunnen en moeten worden opgesteld, en aan de 
Tweede Kamervoor besluitvorming voorgelegd. 

In de huidige praktijk is de Kamer ook in deze fase 
weinig actief. Men wacht af tot er 'witte rook' uit het 
interdepartementaal overleg opstijgt. Wat er zich bin
nen de geheiligde ambtelijke muren afspeelt, daar 
weet de Kamer niets van . De voortgangsbewaki ng zou 
ook in deze fase nuttig zijn. 

Daarnaast zal een wijziging van de politieke cultuur 
nodig zijn om de positie van de Kamer in deze fase te 
versterken. Zolang oplossingen abstract blijven (ka
derwet, beleidsnota) is de Kamer vrij eensgezind. De 
conflicten beginnen bij de concrete toepassingen. De 
minister weet dit, en spreekt het ambtelijk compromis 
eerst door met de regeringsfracties alvorens het aan de 
Kamerte sturen. Gebrekkige compromissen kunnen zo 
veelal toch zonder veel kleerscheuren door de Kamer 
worden geloodst. Het kamerdebat stelt vaak weinig 
voor. De inbreng van regeringsfracties heeft voorna
melijk betekenis voor de tribune, hun' echte i nbreng is al 
geleverd. De boodschap moge helder zijn: geen dicht
gespijkerde regeerakkoorden, werken met alternatie
ve beleidsvoorstellen! 

De overheid heeft greep 

In deze fase worden de maatregelen daadwerkelijk 
toegepast. Hij wordt afgesloten met het realiseren van 
de in de vorige fase gestelde (ol dan niet verminkte) 
beleidsdoelei nden . 

De belangrijke vraag in deze fase is: wie voert het 
beleid uit? Een algemeen geldende oplossing voor dit 
probleem is niet te geven. Het hangt onder meer af van 
de ernst en complexiteit van het probleem, de snelheid 
waarmee het om een oplossing vraagt, en de mate van 
uniformiteit van de oplossingen. 

Ik constateerde reeds dat de band tussen beleids
ontwikkeling en- toepassing vaak te los is. Meer sa
menwerking tussen rijk, gemeenten en provincies, en 
gedeconcentreerde rijksdiensten is bij het milieubeleid 
- en niet alleen daar - gewenst. Bij het rijk overheerst 
vaakdeangst, dat bijvoorbeeld provincies de milieuta
ken minder serieus zullen nemen don althans de be
trokken departementen dat zelfdoen; bij de proviricies 
heerst anderzijds irritatie over het ontbreken van vol
doende beleidsruimte. In dit spanningsveld zou het 
instrument van het bestuurscontract nuttig kunnen zijn. 
Hierbij komen rijken (bijvoorbeeld) provincie overeen, 
dat de laatste een door het rijk vastgestelde taak voor 

een overeengekomen bedrag zal uitvoeren . Zo'n con
tract levert voor beide partijen zekerheid, en voor de 
uitvoerder bovendien enige beleidsvrijheid . Bestuurs
contracten zullen dan ook nader moeten worden on
derzocht. 

Zolang deze er nog niet zijn, vormt de opkomende 
milieubeleidsplanning een goed instrument voor on
derlinge afstemming van het beleid van rijk, provincies 
en gemeenten. Wel schort het nog vaak aan real istische 
uitvoeringsprogramma's en een financiële verant
woording. Ook lijkt het nuttig, dat aan de plannen 
zogenaamde eventualiteitenplannen worden toege
voegd: deze zijn noodzakelijk om nieuwe gegevens in 
de planning te kunnen verwerken. 

Bij uitvoering van milieubeleid doorde provincies is 
een knelpunt, dat milieutaken veelal grillig zijn ver
deeld tussen de provinciale diensten . Men moet dan 
eerst competentiekwesties uitvechten, voor men tot een 
eensgezinde aanpak komt. Gelukkig komt bij provin
cies een reorganisatie op gang, gericht op samenwer
king . Wij verwachten dat dit proces gunstig zal zijn voor 
de uitvoering van milieubeleid. 

De overheid houdt greep 

In deze fase heeft de overheid zijn doel bereikt. Het 
probleem wordt door middel van wetten, regels en 
vergunningen beheerst. Door middel van inspecties, 
controlebezoeken, metingen en beleidsevaluatie 
wordt getoetst of de wetten en regels steeds afdoende 
zlln . 

Slechts weinig milieuproblemen verkeren in deze 
fase. Enkele voorbeelden zijn riolering, drinkwater
voorziening en de kwaliteit van het zwemwater. Uit dit 
rijtje blijkt echter al, dat het 'greep houden' een weinig 
duurzame toestand is . Veel rioolstelsels vertonen grote 
gebreken, wat gemeenten in de nabije toekomst enor
me sommen geld gaat kosten; en de kwaliteit van het 
drinkwater wordt ernstig bedreigd door overbemest
ing van de grond. De overheid zou in de toekomst meer 
rekening moeten houden met lange-termijneffecten 
van gekozen oplossingen, en reservefondsen aanleg
gen, waar de oplossing investeringen met zich mee
brengt. 

In Den Haag worden wel besluiten genomen overde 
aanpak van milieuproblemen, maar signalen over het 
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tekort schieten van die aanpak bereiken het Haagse 
apparaat maar traag . Wanneer het rijksbeleid tekort 
schiet, is de eerst betrokkene doorgaans de gemeente, 
in dit geval de hinderwetambtenaar. Deze zou moeten 
signaleren dat er iets structureel mis is, maar in vele 
gevallen heeft de betrokken persoon niet de opleiding 
of achtergrond om het structurele karakter van de 
problemen in te zien . Hinderwetambtenaren zouden 
dan ook veel meer hoogwaardige milieukundigen 
moeten zijn dan nu, hun opleidingsniveau dient aan
z ienlijk te worden opgetrokken. 

Het bedrijfsleven heeft ook een eigen verantwoor
delijkheid voor de instandhouding van een goed mi
lieu. Deze moet in de eerste plaats worden opgevat als 
een maatschappelijke plicht tot zorgvuldig handelen, 
nog los van een verleende vergunning . Hinderwet
vergunningen waren in het verleden een alibi voor een 
bodemverontreiniging die nu een miljardenoperatie 
vereist. Een goed instrument om die verantwoordelijk
heid totuitdrukkingte brengen, is het bijhouden van een 
grondstoffenboekhouding, die de basis vormt van een 
milieu-accountantsverklaring. Dit systeem zou verder 
moeten worden uitgebouwd. 

Kennisbeheer 

Op verscheidene plaatsen is het belang van een goed 
systeem van kennisbeheer ter sprake gekomen. Kennis 
lost niet alle problemen op, met name niet het gebrek 
aan prioriteitvoor milieubeleid. Soms wordt hetnastre
ven van meer milieukennis veroorzaakt door de over
trokken eisen die door het bedrijfsleven aan milieuken
nis worden gesteld . Kan niet met zekerheid worden 
aangetoond dat fosfaat in wasmiddelen schadelijk is 
voor het milieu? Dan blijft het erin gehandhaafd. Wat 
zou er van economisch beleid overblijven, wanneer 
men even kritisch met economische modellen zou om
gaan? Wie ziet ooit de stapel rapporten, op basis 
waarvan Ruding na één nacht slapen besluit tot een 
extra bezuinigingsronde? In een poging,dezwaktevan 
het beleidsveld met onbetwistbare kennis te compense
ren, ontstaat soms juist bij milieubeleid een ware ken
nis- en meetcultuur, die de ondergeschikte positie van 
het beleidsveld niet opheft, juist nog sterker accen
tueert. 

Aan die drang moetnietwordentoegegeven. Toch is 
deugdelijke informatie een onmisbare voorwaarde 
voorgoed milieubeheer. Hetprobleem bij milieukennis 
is niet zozeer het gebrek aan gegevens, als wel de 
beschikbaarheid van de verkeerde gegevens, op de 
verkeerde plaatsen, niet in een gesystematiseerd ver
band, niet voorzien van de benodigde interpretatieka
ders, soms niet openbaar. Nodig is een gestandaardi
seerd systeem, van waaruit aan een ieder inlichtingen 
kunnen worden verstrekt. In het systeem zouden alle 
beschikbare milieugegevens, evenals alle verleende 
vergunningen opgeslagen moeten zijn. Het systeem 
zou terminals verspreid over het land moeten hebben, 
waar ook invoer van gegevens kan plaatsvinden. Voor 
milieubeheer in de ware zin van het woord is zo'n 
systeem noodzakelijk. 

De belangrijke rol van kennis bij milieubeleid zou 
nog geaccentueerd dienenteworden doerde instelling 
van een Wetenschappelijke Milieuraad. Als centrum 
van signalering van milieuproblemen is de bestaande 

Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, samengesteld 
uitvertegenwoordigersvan maatschappelijkegroepe
ringen, onvoldoende geschikt (de krachtvan de CRMH 
ligt meer in de advisering over de bestuurlijke vormge
ving van het beleid) . Een orgaan dat met de kracht van 
wetenschappelijke argumenten lange-termijn effecten 
kan signaleren, wordt momenteel node gemist. 

Overheidsinnovatie 

Om een lange-termijn beleid, zoals milieubeleid,te 
voeren in een korte-termijn omgeving is overheidsin
novatie nodig. Zowel in de departementen als in het 
parlement, moeten instelling, werkwijze, en deels ook 
de organisatievorm worden gewijzigd . Voor politieke 
partijen ligt hier in toenemende mate de taak, de 
werkwijze van hetambtel ijk systeem te onderzoeken en 
waar nodig te kritiseren. De hulpmiddelen die de 
bestuurskunde daartoe aanreikt, worden nog onvol
doende benut. Dat de rol die politici in dit krachtenveld 
spelen, niet buiten schot mag blijven, spreekt vanzelf 
(de bestuurskunde geeft hier reeds het goede voor
beeld). 

Drievoorbeelden van zulke innovatiewil ik hier nog 
naar voren halen. De eerste betreft de uitruil van 
maatregelen. Milieubeleid speelt zich, ondanks de 
goede aanzetten van de vorige minister, teveel af 
binnen de scheidslijnen van de milieucompartimenten : 
water, bodem, lucht. Uitruil van milieumaatregelen is 
daardoor nauwelijks mogelijk. Stel nu dat een bedrijf 
als Hoogovens zowel de geluidhinder, als uitstoot van 
fluormoetterugbrengen. Vertraging van de bestrijding 
van lawaai in ruil voor aanzienlijke vermindering van 
de fluoremissie is nu nauwelijks mogelijk; toch zou dit 
zowel voor Hoogovens als voor de omwonenden gun
stig kunnen zijn. Flexibeler milieubeleid, dat zulke 
uitruil mogelijk maakt, is wenselijk. 

Twee andere belangrijke innovaties zijn reeds ge
noemd. Tussen overheidsorganen zouden bestuurs
contracten mogelijk moeten zijn, zodat decentralisatie 
van beleid op een zakel i jke manier kan plaatsvinden. 
Experimenten daarmee zouden van de grond moeten 
komen . 

Tenslotte zou de Tweede Kamer belangstelling 
moeten krijgen voor de dynamiek van het ambtelijk 
handelen (en nalaten) . Het zou niet meer mogen voor
komen dat de Kamer de ontwikkeling van een beleids
veld laat stagneren omdatde directies er onderling niet 
uitkomen, of dat hij genoegen neemt met een slap 
aftreksel van beleid, als ambtelijk compromis naar 
voren geschoven omdat de Kamer zelf geen richting 
geeft. 

De politiek is nog lang niet klaar met het milieu. D66 
zou opnieuw leiding kunnen geven aan het mi
lieudenken, door de gang van milieukwesties in de 
besluitvorming kritisch te volgen. 

* Dit artikel is de verkorte weergave van een deel van 
de gelijknamige nota die in februari 1987 door de 
Sitchting Wetenschappelijk Bureau D66 is uitgebracht. 
Aan deze nota werkten behalve de auteur meer: Beren 
dien Arisz, Ad Bakhuizen, Jan Willem Copius Peere
boom, Thea Horsmans, Toon Janse, Hans Jeekei, Nils 
Leemans, Henk Potman, Frits Prakke, Marianne de 
Soet, Dick Tommei en Hans van Zijst. 




