
burgers zouden weer meer inzicht kunnen krijgen in de 
bestuurlijke 'waar' die zij voor hun bijdrage aan de 
collectieve middelen krijgen . 

Er zijn echter ook andere overwegingen die tot deze 
gedachten leiden. In het kader van de deregulering is er 
momenteel een ontwikkeling gaande om de financiële 
controle op de gemeenten door de provincies te ver
minderen . De oprichting van regionale rekenkamers 
zou die ontwikkeling kunnen steunen, zonder afbreuk 
te doen aan de noodzaak en kwaliteit van de controle. 

En tenslotte, maar niet het minst belangrijke : op 
ieder niveau, gemeente provincie en rijk, zijn volksver
tegenwoordigers bezig om naar beste kunnen de 
schaarser wordende middelen in te zetten in het alge
meen belang. Dat geldt voor de plannen die ze maken, 
maar ook voor de plannen die ze schrappen. Daarbij 
ontbreekt het echter nogal eens aan een duidelijke 
samenhang tussen de activiteiten van de veschillende 
overheidsniveaus. 

De oprichting van regionale rekenkamers zal daar 
op zichzelf weinig aan veranderen. Maar het zich baar 
maken van de 'stapeleffecten' van beleid, zal in ieder 
geval een aanzet kunnen vormen om die samenhang 
zichbaar te maken en te verbeteren. Onderzoekingen 
zoals die nu door de Algemene Rekenkamer worden 
verricht zouden aan gewicht winnen, als ook de doel
treffendheid en doelmatigheid van het optreden van 
regionale overheden zou worden onderzocht, en het 
gezamenlijk optreden van de overheid jegens haar 
burgers onderwerp van gesprek wordt en op de politie
ke agenda komt. 

Want uiteraard zijn regionale rekenkamers geen 
vervanging maar een spiegel voor de politici. Het werk 
van beide kan ertoe bijdragen, dat burgers en instellin
gen hun overheid weer begrijpelijk vinden . 

Boeken 

Winsemius' visie: 
verfrissend, 
aansprekend, maar 
toch: zwaar 
verteerbaar! 

Begin september 1986 
heeft oud -Minister Winse
mius van VROM onder de 
titel 'Gast in eigen huis' 
een boek vol beschouwin
gen over milieumanage
ment uitgebracht. In dit 
boek staat de vraag cen
traal op welke wijze het 
milieubeleid in een moder
ne samenleving het best 
vorm kan krijgen. Om de
ze vraag te beantwoorden 
worden reeksen nieuwe 
begrippen- in onderlinge 
samenhang, en met een 
knipoog naarde 
marketingtechniek van het 
bedrijfsleven - geïntrodu
ceerd . Dat begint al in het 
tweede hoofdstuk waarin 
de wijze van totstandko
men van overheidsbeleid 
wordt uitgelegd aan de 
hand van een zogenaam
de beleidslevenscyclus. 
Die loopt van de erken
ning van problemen, via 
de formulering van beleid, 
naar oplossing, en uitein
delijk naar beheer van de 
problemen. Vraagstukken 
van de beheerlase kunnen 
tot slot weer nieuwe te er
kennen problemen ople
veren en voorts is de cyclus 
natuurlijk geen lineair pro
ces : problemen blijven 
soms heel lang in één fase 
steken, ofvallen terug in 
een voorgaande fase. In 
de twee hierop volgende 
hoofdstukken wordt ge
schetst hoe beleid voor de 
aanpak van milieuproble
men eigenlijk ontwikkeld 
zou moeten worden. 
Daartoe schetst Winse-

mius een zgn. tweesporen
beleid dat bestaat uit een 
effectgericht beleid en een 
brongericht beleid . 

Het effectgerichte be
leid gaat uit van het milieu 
zelf en probeert de mi
lieukwaliteit te behouden 
of te beschermen door de
ze af te schermen tegen 
(mogelijk) nadelige in
vloeden van buitenaf. 
Het beleid omvat maatre
gelen zoals bijvoorbeeld 
de bodemsanering, maar 
het belangrijkste instru
ment vormt toch het vast
leggen van milieukwali
teitsdoelstellingeni doelen 
inzake de kwaliteit van het 
milieu, of onderdelen 
daarvan. 

Het brongerichte beleid 
richt zich op het beperken 
van (mogelijke) milieuhin
der aan of bij de bronnen 
van milieuverontreiniging. 
Voor categorieën van de
ze bronnen bijvoorbeeld 
'voor de landbouw of voor 
de chemische industrie, zal 
een zogenaamde doel
groepbenadering worden 
gevolgd. Een dergelijke 
benadering richt zich sys
tematisch op de afweging, 
per bedrijfstak, tussen de 
economische mogelijkhe
den en de noodzakelijke 
milieuinspanning. 

De beide sporen beho
ren elkaar te ondersteunen 
en te beïnvloeden . 
Vervolgens wordt het in
strumentarium geschetst. 
Nieuw is hier de zelfregu
lering door het bedrijfsle
ven door 'internalisering' 
van de milieudoelstel
lingen. 

Het slot van zijn boek 
wijdt Winsemius aan werk
wijzen voor sneller en ade
quater milieubeleid. Bij dit 
thema wordt de auteur 
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Boeken I 

welhaast visionair, zeker woordelijkheid? Hetver- hebben gesteld: het milieu ten van Winsemius te on-
als je zijn denkbeelden af- mogen te vertrouwen op moet schoon en wel op zo dersteunen, althans dat 
zet tegen het gestrompel anderen, is een uiting van kort mogelijke termijn, komt naar voren via de 
dat heden ten dage de sa- sterkte. Is het milieubeleid I i efst via brongerichte maatschappelijke organi-
menwerking, vooral ook al sterk genoeg om dit ver- maatregelen. Hun schrik- saties die hen ten dienste 
tussen overheidsl ichamen, trouwen te kunnen schen- beeld is dat het milieube- staan. Dat is begrijpelijk, 
kenmerkt. Visionair ook, ken? leid om 'salonfähig' te immers het milieubeleid 
omdat het boek zo ge- Wellicht is het volgende worden, ook braaf moet zal aan stroomlijning kun-
schreven is dat het door de beeld verhelderend: 'de worden . nen winnen, en dat is nuttig 
auteur geschetste perspec- uitdragers van de nieuwe In dit verband is het op- voor de afnemers. Maar er 
tief bijna een geur van visie zien een weg voor vallend dat de vaste Ka- zit een adder onder het 
, onontkoombaarheid' zich, willen die graag snel mercommissie voor Mi- gras; met de noodzaak tot 
krijgt. afleggen, maar wat ge- lieubeheer het in grote lij- formulering van milieu-

Tot zover deze, natuur- beurt? op de weg die oor- nen eens lijkt te zijn met de kwaliteitsdoelstellingen 
lijk volstrekt onvolledige, spronkelijk vlak leek wor- sceptici . Bij de beleidsdo- hebben de veroorzakers 
samenvatting, met daarbij den voortdurend horden cumenten die stoelen op er een argument bijgekre-
als advies; lees het boek geschoven, en de lopers de visie van 'Gast in eigen gen in geval ze niet, of niet 
zelf, het is zeker de moeite moeten deze horden trach- huis' - de zgn, Indicatieve snel een pakket van bron-
waard! ten te nemen; springen er Meerjarenprogramma's gerichte eisen willen ac-

overheen, lopen er tegen Milieubeheer- ging de cepteren. Waar vroeger-
Een eerste oordeel: aan, of weten ze handig te commissie vooral in op soms terecht - gewezen 
positief. maar sceptisch omzeilen.' zeer concrete brongerich- moest worden op de on-

26 En als je dan het boek hebt te vraagstukken en bleef mogelijkheid van snelle 
gelezen wordt het lang- De eerste horde: de discussie over de denk- aanpassing van de be-
zaamaan tijd om een eigen de sceptici beelden van de Minister drijfstak aan milieu-eisen, 
oordeel te vormen . De toonzetting van het uiterst beperkt. De rede- gegeven het investerings-
Mijn oordeel tendeert boek is overwegend opti- geving voor dit gedrag gedrag en de concurren-
naar; verfrissend, een voor mistisch. Er wordt uitge- kan voortkomen uit boven- tiepositie, kan nu aanvul-
minstens tachtig procent te gaan van de aanwezig- genoemde scepsis, maar lend gewezen gaan wor-
onderschrijven visie, maar heid van goede wil, helaas wellicht belangrijker is dat den op onzekerheden in 
tezelfdertijd voel ik scepsis vaak versluierd door on- uitwerking van de denklij- de aard van de effecten, 
vooral over de realisatie handig denken, en zeker nen van Winsemius een waardoor het vooralsnog 
van de samenhangende d'oor het onhandig formu- doorbreken van de onmogelijk is milieukwali-
ideeën. Hier liggen barriè- leren van het welbegrepen scheidslijnen tussen frac- teitseisen te gaan formule-
res, waardoor de interne eigenbelang. tiespecialisten met zich zal ren, waarmee dan weer 
samenhang van Winse- Milieubeschermers - en brengen, en daar is men het stellen van brongerich-
mius' gedachtengoed uit- zeker die van het eerste nog niet aan toe. te eisen moeilijker wordt. 
een kan worden geslagen, uur- hebben het maar Overigens kan de hor- De doelstellingendis-
waarna het verbrokkeld moeilijk met dit soort be- de van de skeptici geno- cussie kan zo gerekt gaan 
geheel wel eens een aan- schouwingen; hun maat- men worden door snel ook worden met een roep om 
tal gevaarlijke elementen schappijbeeld vertoont met brongerichte resulta- nader onderzoek. Soms is 
voor een goed milieube- meer strijd dan Winsemius ten naar buiten te komen, dergelijk onderzoek na -
leid zóu kunnen bevatten . liefzal zijn. door de taak van milieu- tuurlijk zeker nodig, maar 

Een ander element van Hun scepsis wordt nog kwaliteitsdoelstellingen in nogal eens lijkt het er op 
scepsis vormt de pol itieke vergroot doordat op een het milieubeleid te verdui- dat nader onderzoek 
angel in het gedachten- aantal plaatsen in het boek delijken, en door meer de wordt gevraagd omdat de 
goed van Winsemius; de wordt uitgesproken dat het continuïteit in denken over bedrijfstak psychisch en 
zelfregulering door het be- milieubelang goede doel- het milieu te gaan bena- economisch nog niet rijp is 
drijfsleven. Nuttig, nodig: stellingen moet gaan for- drukken. voor milieumaatregelen . 
akkoord, maar hoeveel muleren.lmplicietwordt Die situatie is dan vaak het 

"- eigen verantwoordelijk- h ier naar voren gebracht De tweede horde: gevolg van een gebrek co 
0-

heid durf je te leggen bij dat dit tot nu toe ontbrak. de bewust slechte lezers aan anticiperend beleid 
Cl< een bedrijfsleven dat tot nu De sceptici stellen daarte- De veroorzakers van mi- voor zo'n bedrijfstak; alles z 
-.0" toe niet blijk heeft gegeven genover dat zij wel dege- lieuverontreinigingen lij- wordt overgelaten aan on --.0 
UJ 

van grote milieuverant- lijk dergelijke doeleinden ken de strategische inzich- dernemers, die het milieu-UJ 
g 
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(foto Anefo) 

belang helaas nog niet 
geïnternaliseerd hebben. 

Overigens zou deze 
horde genomen kunnen 
worden door de doel
groepbenadering snel 
vorm te geven, en door de 
discussie te verplaatsen 

naar het economisch sec
torbeleid, dat 16 jaar na 
de Urgentienota Milieu
hygiëne nog niet heeft in
gespeeld op milieu
overwegingen . 

De derde horde: de inter
departementale samen
werking 
Winsemius gaat uit van 
een breed milieubeleid, 
omdat hij dat praktisch 
vindt, gelet op de aanwezi
ge samenhangen tussen de 
milieuhygiëne, de natuur
bescherming en de water
huishouding onderling, en 
in relatie met het sectorbe
leid voor de doelgroepen 
(bv. energiebeleid, 
verkeersbeleid) . 
Gelet op de Haagse ver
houdingen is het echter de 
vraag ofditwel zo prak
tisch is. In dit verband zijn 
twee citaten uit 'Gast in 
eigen huis' illustratief; 
'Nergens is mij de moei
lijkheid van samenwerken 
duidelijker geworden dan 
in Den Haag. Geen enkel 
onderwerp heeft mij ook 
voortdurend zo verbaasd 
en geërgerd als het tekort 
op dit gebied.' (blz. 187) 

'Dat overheidsbeslis
singen tot stand komen na 
afweging van alle betrok
ken belangen, het mag 
duidelijk zijn. Dat dit ech
ter in het interdepartemen
tale werken ontaardt in re
gelrechte belangenbehar
tiging is voor mij moeilijk 
te begrijpen.' (blz. 190) 

En toch blijft de auteur 
die dit schrijft voorstander 
van een breed opgezet mi
lieubeleid. En terecht. 
Verbreding, zeker op ba
sis van het gedachtengoed 
van Winsemius vraagt ech
ter wel sterke medebe
trokkenheid van andere 
departementen. Lukt dit; is 
de tijd hiervoor rijp? Voor
alsnog overheerst bij mij 
de twijfeL .. 

Die twijfel komt voort 
uit de wijze waarop het in
terdepartementaal ver-

keer nu functioneert. 
Er zijn veertien departe
menten, die je eigenlijk 
zou kunnen zien als aparte 
bedrijven, laten we zeg
gen; koekjesfabrieken . Elk 
bedrijf heeft zijn eigen ge
schiedenis, zijn eigen huis
stijl, en dat leidt tot een 
eigen koekje. Nu vraagt 
het regeringsbeleid een 
samenhangend assorti
ment van qua smaak, 
grootte, zoetigheid ver
schillende, maarwel geza
menlijk te presenteren 
koekjes. 
Of een dergelijk assorti
ment ontstaat hangt erg af 
van afspraken tussen de 
fabrikanten. Die afspra
ken zijn er legio, maar net 
als in het grote bedrijfsle
ven worden ze doorde
semd met een gebrek aan 
vertrouwen dat de andere 
fabrikant de afspraak echt 
zal nakomen. En zo blijven 
afspraken geldig tot het 
moment dat een fabrikant 
weer meer riante moge
lijkheden voor het eigen 
koekje ziet. Voeg daarbij 
dat werknemers, die snel 
in de richting van een han
dig assortiment willen wer
ken niet beloond worden, 
omdat ze de eigen koek
jesstijl wat afvallen, en het 
beeld is compleet. 

En dan komtWinse
mius: die komt met een 
idee voor een nieuw koek
je, maar daar hoort dan 
wel een ander proces van 
bereiding bij . En je hoort 
de fabrikanten denken; 
dat idee heeft leuke kan
ten, maar zijn bereidings
proces staat haaks op 
onze vertrouwde stijl. 
Als we nou eens ...... En zo 
wordt- en dit is de tragiek 
van alle denkbeelden, die 
een té sterke wissel trek- ~ 
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Boeken I 

~ ken op interdepartemen- termen van kwaliteitsdoeI- Kamercommissie voor Mi - I 
tale samenwerking, ge- stellingen. Daarin wordt lieubeheer (die zich nu be- , 
richt op gezamenlijk initia- aa ngegeven wat voor het perkt tot de milieuhygiëne) 

Ii tief- het idee verbrokkeld milieu zou moeten worden maar tussen een aantal 
teruggevonden bij alle (of nagestreefd, kortom wat Ministers enerzijds, en zo- s 

althans bij de meeste) fa- het milieubeleid wil. wel de milieucommissie v 

brikanten, die vervolgens Tezelfdertijd moet het pak- als de commissies die het c 

rustig doorgaan met ket milieumaatregelen dat beleid m.b.t. de veroorza - c 

bovenstaand beschreven genomen kan worden, kers van milieuverontreini- c 

spel. worden geschetst; dat is ging volgen en controleren I1 

Winsemius weet dat dit wat het milieubeleid kan. anderzijds. v 

kan gebeuren en schetst Met deze benadering I: 

wat lijnen uit het dilemma, wordt de kloof tussen wil- Tot slot: e 

nl. voorkom verliezers, len en kunnen een inte- de laatste barrière z 

voorkomen navelstaren en graal onderdeel van de Tja, en dan komen we op c 
geef rugdekking. Zeker milieubeleidspresentatie. de laatste barrière. En dat 
nodig, maar is dat vol- De regering gaat aange- is Winsemius zelf, en wel c 

doende? Dat is de vraag. ven wat ze wil, en tezelf- om twee redenen. De eer- c 

Eigenlijk zou de organisa- dertijd wat ze kan . En; zo ste is hetté grote optimis- ~ 

tiestructuurvan de rijks- Iijkt in het boek te lezen; ei- me, waarmee hij opgeza- ~ 

dienst zo moeten zijn dat genlijk zou dan de parle- deld is. Datoptimisme 

28 
daaraan ten grondslag ligt mentaire behandeling maakt dat zijn visie aan-
de erkenning dat in vele over die gesignaleerde spreekt bij velen, maar 
gevallen interdepartemen- kloof moeten gaan. juist niet bij de cynici, en 
tale samenhang veel be- Een dergelijke benade- die zitten meestal in de 
langrijker is dan departe- ring is helder, verduidelij- toppen van organisaties 
mentale profilering . kend, maar staat helaas en departementen. 
Maar dit verhaal is nog op gespannen voet En ten tweede heeft 
momenteel nog te idealis- met de politieke cultuur zo- Winsemius zich niet de be-
tisch, mede omdat een be- als ik die, als geïnterres- roemde woorden van 
langrijke afnemer van re- seerde leek kan waarne- Marshall McLuhan eigen 
geringsproducten, het par- men. Haagse politici wil- gemaakt; 'The medium is 
lement, niet geïnteresseerd len graag een mooi ver- the message'. De bood-
is in dit soort vraagstuk- haai vertellen. Zo niet schapper is weg naar 
ken . Winsemius, en dat siert McKinsey, en wat blijft er 
Dit getuige de lauwe dis- hem, hoewel ook hij de nu over van de bood-
cussies over het project re- kloof tussen zijn ideaal en schap? Juist de boodschap 
organisatie rijksdienst. de praktijk wel zal hebben van het boek 'Gast in 

De enige manier waar- gevoeld. Menselijk is de eigen huis' is zo simpel, en 
op deze horde genomen praktijk ondertussen wel. daardoor zo moeilijk 
kan worden is via grote Niemand vertelt graag dat realiseerbaar, dat ze nog 
aandacht voor dit type er domweg nog geen goe- vele malen uitgelegd en 
problemen, dat zich tot nu de aanpak is. verduidelijkt moet worden. 
toe in de rijke aandacht Toch zal dit moeten ver- De auteur vond dat echter 
mag verheugen van enige anderen, willen we ooit op niet op zijn weg liggen. 
backbenchers in de Ka- politiek niveau zakelijker, Het woord is daarom aan 
mer, van D66, en van Ed strenger, gedegener en zijn opvolger! 
van Thijn, maar die heeft eerlijker over milieubeleid Hans Jeekei 
nu wel iets anders aan zijn kunnen praten. En dat pra-
hoofd. ten - en daar zit een min- Pieter Winsemius. 

'"'- stens even grote barrière- Gast in eigen huis, ex> 
Ct- beschouwingen over De vierde horde: is dan in de versie van 
'" de politieke cultuur 'Gast in eigen huis' niet 

milieumanagement • 
z Samsom, 
",' In zijn boek introduceert een gesprek tussen de Mi- Alphen aan den Rijn, '" LIJ 

Winsemius het denken in nistervan VROM en de LIJ 1986. g 


