
PERSPECTIEF 

Het milieubeleid l~an alles 
bereil~en wat het wil 

Vraaggesprek met Wim Hafkamp 

Door Allan Varkevisser en Christiaan de Vries 

C 
dV: Zou je jezelf kort willen intro
duceren? 

Wim Hafkamp ~ milieu-eco- ties worden opgeheven. De bureaucraat 
regeert niet meer alleen van achter zijn 
bureau, maar moet zich af en toe bloot
geven in zijn contacten met het veld. Rij 
zal af en toe landje moeten proberen te 
pikken èn soms iets prijs moeten geven. 
Ik ben het er wel mee eens dat dit niet 
bijdraagt aan de overzichtelijkheid en het 
leidt soms tot ontevredenheid. 

W.R.: Ik ben milieueconoom en houd me 
bezig met de interacties tussen milieu en 
economie. Daarbij gaat het om heel uit
eenlopende onderwerpen, variërend van 
het combineren van economische en ecolo
gische modellen tot het strategisch milieu
beleid van ondernemingen. Ik heb hiertoe 
econometrie gestudeerd en bezet sinds 
1990 een bijzondere leerstoel Milieu- en 
Natuurstudies aan de Katholieke Univer
siteit van Brabant. Deze wordt deels door 
milieuorganisaties gefinancierd. Daar
naast werk ik bij KPMG-Milieu, onderdeel 
van de advies poot van het bekende ac
countantsconglomeraat. 

noom. In zijn inaugurele rede 
van november 1990 aan de 
Katholieke Universiteit van 
Brabant schetste hij kort de 
contouren van een schone 

economie. Reden genoeg om 

met hem eens van gedachten 
te w~selen over de relatie 

tussen economie en milieu. 

Maar laten we als voorbeeld eens het ver
pakkingenconvenant nemen. Dit bestaat 
nu zo'n drie jaar en iedereen die zich op 
afstand bevindt van het convenant, zegt: 
'Zie je wel, er gebeurt eigenlijk niets'. En 

CdV: Zou je een typering willen geven van het karakter van de 
verwevenheid die je in je inaugurele rede in positieve zin signa
leert tussen economie en overheid op het punt van milieu? 

W.R.: De achtergrond van mijn uitspraken over deze verweven
heid ligt allereerst in het feit dat ik meen dat de particuliere sec
tor het niet zonder de collectieve sector kan stellen. Ze zijn met 
elkaar verweven, er is geen hiërarchie. We kunnen niet zonder 
onderwijs en gezondheidszorg, we kunnen misschien zonder 
kunst, maar dan komen we zeker te leven in een verschralende 
wereld. Zo is er een aantal onderwerpen dat je kan noemen 
waarvoor het bestaan van de collectieve sector noodzakelijk is. 
Als Rans van den Doel over dit onderwerp sprak, vroeg 'hij: "Als 
je om je heen kijkt, waar is dan werkelijk tekort aan? Rebben we 
te weinig TV's, te weinig stoelen, te weinig auto's? Ga maar eens 
in het ziekenhuis kijken. Daar zitten de wachtkamers vol, daar 
moet je drie maanden van tevoren een afspraak maken om drie 
minuten met een specialist te mogen praten. Daar zitten de te
korten." Dat is de positieve zin waarin ik doelde op verwevenheid. 
Ik refereerde niet aan het soort van interactieve beleidsprocessen 
die we de laatste jaren zien, die kunnen leiden tot ontoegankelijk
heid en ondoorzichtigheid en die jullie terecht associëren met bu
reaucratisering. 
Toch zie je nu dat de bureaucratische scheidingen in competen-
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dat terwijl er ontzettend hard gewerkt 
wordt! Zeker van de kant van de be
drijven. Maar er spelen natuurlijk belan-

gen, commerciële belangen en dat maakt het er niet altijd makke
lijker op. 
Ik denk, aannemende dat het zo is dat processen op deze manier 
werken, dat een deel van die irritatie voortkomt uit het feit dat 
we deze jaren weliswaar zijn begonnen met deze aanpak, maar er 
te weinig voor wordt gezorgd, zeker van de kant van de overheid, 
dat er ook regelmatig een behoorlijk beeld naar buiten wordt ge
presenteerd. En daar moet aan toe worden gevoegd dat je feitelijk 
geen goed referentiepunt hebt: Wat is eigenlijk 'veel', wat is ei
genlijk 'goed' in zo'n proces? Is het nou goed wat er met zo'n CFK
actieprogramma gebeurt, is dat een succes? Of moeten we meer 
naar de milieuorganisaties luisteren die zeggen dat we achterlo
pen op het uitgestippelde pad en ons voortdurend wijzen op wat 
er allemaal onder 'niet te vermijden' gebruik van CFK's wordt bij
geschreven? 
Een dergelijk gemis zag je terug in de discussie over het Na
tionaal Milieu Beleidsplan (NMP), bij de vraag of de doelstellin
gen uit het NMP nu wel of niet gehaald worden. Mijn stelling is 
dat de doelstellingen heel behoorlijk worden gehaald en dat het 
milieubeleid succesvol is geweest in de afgelopen jaren. Je ziet 
dat voor de milieuproblemen waarvoor in termen van uitstoot 
van stoffen criteria zijn gesteld, de doelstellingen worden ge
haald. Er zijn een paar uitzonderingen. Eén daarvan is de C02 
uitstoot, de broeikas-discussie, en de andere is het brandstofver
bruik bij verkeer en vervoer. Maar dat zijn ook bij uitstek velden 
waarbij je met een sectoraal geformuleerd milieubeleid niet vol
doende kunt bereiken. Daar moet het dan ook komen uit de zoge
naamde externe integratie, uit het meenemen van de milieudoe
len in andere beleidsvelden, zoals Verkeer en Waterstaat en Eco-
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nomische Zaken. Dat is wat nu duidelijk in het vizier komt. 
Ik zal mijn stelling nog wat aanscherpen: milieubeleid kan alles 

bereiken wat het wil. In Oostzaan of in Breda kunnen ze verre

gaande proeven houden met het scheiden van huishoudelijk 
afval, die inderdaad laten zien dat er zéér vergaande reducties 

mogelijk zijn. Het doelgroepenoverleg laat met de nodige hobbel

en struikelpartijen zien dat het heel wel mogelijk is om de Rijks
overheid, de provincies en de vertegenwoordigende partijen uit 

het bedrijfsleven rond de tafel te krijgen zonder dat het ontaardt 

in een steekspel te veranderen rond vergunningen, ventilatoren, 

draaihekjes en opvangbakken of vloeistofdichte vloeren. In dit 
overleg gaat het om de vraag welke milieuaspecten moeten wor

den onderscheiden, wat de doelen worden en hoe men die denkt 

te bereiken in de komende jaren en tevens hoe men met elkaar 

om dient te gaan. Dat overleg lijkt te gaan lukken. En het is ei

genlijk niet te geloven dat we daar zo mies over doen. 

CdV: Heb je enig idee hoe het komt dat men daar zo negatief over 
is? 

W.H.: Je zou er cultuursocioloog voor moeten zijn om dat goed te 
kunnen begrijpen. Ik denk dat het in elk geval voor een deel zit in 

de gesignaleerde onoverzichtelijkheid en tevens in het permanen

te onderschatten van de noodzaak uit te leggen wat de inhoud 

van een afspraak is en wat dat betekent. Hierover zou regelmatig 

een voortgangsrapportage moeten worden uitgebracht. De rap

portage van het CFK-actieprogramma is goed. Er komt jaarlijks 

een verslag uit waar man en paard in worden genoemd, waar 

hoeveeTheden in staan, de cijfers van vorig jaar worden genoemd 

en de doelen nog eens op een rijtje worden gezet en waarin frank 

en vrij besproken wordt wat er wel en niet goed gaat. Zoiets zou 

ook op andere terreinen eens moeten gebeuren, iemand moet zich 

deze zaken aantrekken en onderbrengen in een verslag. 

A.V.: Zou die negatieve houding kunnen voortkomen uit het feit 
dat men wel ziet dat er iets gebeurt, dat burgers wel worden voor
gelicht en dat zij tot ander gedrag worden gestimuleerd, maar dat 
men eIgens in het achterhoofd het idee blijft houden dat de be
langrijkste vervuilende activiteiten gewoon doorgaan. Als ik na
mens mezelf spreek, dan zie ik afspraken tot stand k01nen, maar 
ik zie ook dat de bedrijven vooral de neiging hebben om zich eraan 
te onttrekken, uitwijkgedrag vertonen. Zeker op de terreinen waar 
het er op aan komt. 

W.R.: Maar dat is natuurlijk niet onbegrijpelijk. Meestal zijn er 

forse belangen mee gemoeid. In alle gevallen waarin je van partij

en -of dat nu reizigers of consumenten of huishoudens of bedrij

ven zijn- vraagt om de dingen anders te doen, stuit je op weer

standen. 
Jouw opmerking verwijst er naar dat het juist met de integratie 
van milieudoeleinden nog niet zo wil lukken. De echte vragen 
weten we nog niet goed te stellen, laat staan dat we ze weten te 
beantwoorden. Jouw vraag gaat in de richting van het WRR-rap

port dat pas is verschenen. Ik ken de inhoud alleen uit de be

richten erover in de krant, maar de strekking ervan lijkt te zijn 

dat het tijd wordt dat 'echte' keuzes worden gemaakt, dat we dui

delijker dienen te zeggen wat we bedoelen met duurzame ontwik

keling en er naar handelen. Dat zie ik dus als een oproep in de 

richting van wat ik de externe integratie noemde. Het gaat dan 
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ook om de opname en verwerking van milieudoeleinden, óók in de 

beleidsaanpak van de andere relevante departementen. 

Ik ben een keer op een avond in Tilburg geweest waar Minister 
Alders optrad om zijn milieubeleid van de afgelopen 4 jaar te ver

dedigen. Voor een zaal met studenten, jonge socialisten, belang

stellenden en mensen van de milieuorganisaties. Hij werd daar 

de hele avond zo'n beetje weggejoeld. Het was niet om aan te 
zien. En dan zie je hoe Alders de mouwen opstroopte en het debat 
aanging met iedereen die iets te kankeren had. Maar waar gin

gen die kankerpartijen over? Over schiphol, over de energietax, 
over onderwerpen waar de Minister van VROM per definitie te 
weinig in te brengen heeft. Dat is waar 'm de 'cognitieve disso
nantie' van de burger vooral in zit. Die denkt immers: 'Ik moet 
van alles doen voor het milieu, maar die dijkverbreding van 
Rijkswaterstaat gaat gewoon door.' Het is moeilijk je er steeds 
van bewust te zijn dat de overheid geen 'eenheid' is. Daar werken 
ook verschillende mensen en er is sprake van verschillende 
krachten op verschillende terreinen. Verschillende krachten wor

den hierbij ook vertegenwoordigd op en door verschillende de

partementen. Daar zitten dus de echte fricties. Volgens mij is het 

dan ook de taak van de politieke partijen en van de politiek om de 

eenheid te creëren en het denken over economie en milieu en de 

relaties tussen de verschillende beleidsterreinen weer boven 
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water te halen. Ik zeg niet datje bij Verkeer en Waterstaat en bij 
EZ alleen nog maar milieudoelen zou moeten nastreven, maar er 
moet worden nagedacht over nieuwe benaderingen, nieuwe rich
tingen die het mogelijk maken dat milieu-effecten naar behoren 
worden verdisconteerd en milieuproblemen worden 
aangepakt. 

dernemers in het Midden- en Kleinbedrijf - meer werkgelegen
heid creëren. 
Mijn stelling is dus dat als je toch geld gaat besteden, je de vraag 
moet stellen of dat niet op een andere manier besteed kan worden 

die meer werkgelegenheid oplevert. Bij Zestienho
ven gaat het geld alleen naar de aannemers die de 
infrastructurele werken uitvoeren en naar de aflos-

CdV: Het is de stelling van Dick Tommel dat EZ 
pertinent ongevoelig is voor een beleidsbenadering 
waarin ook daadwerkelijk milieuproblemen ver
werkt zijn. 

/IE . h conomzsc e sing van de rente. Je dient daar in de politiek goed 
over na te denken. In eerste instantie los van pop
petjes en onderwerpen, maar in termen van een 
aanpak. 

Zaken is een 

W.H.: Economische Zaken is een departement dat 
sterk de sectorbelangen verdedigt, vooral die van 
het internationaal georiënteerde en exportererende 
bedrijfsleven. En vanuit die belangenbehartiging 
zijn ze meestal tegen dingen en zelden ergens vóór. 
Als ze ook eens ergens voor zouden zijn, dan zou je 
tenminste ergens over kunnen debatteren. 

departement 

dat sterk de 

belangen 

Dit geldt volgens mij ook voor schiphol, voor main
port Rotterdam en voor de Betuweroute. Daar doet 
zich hetzelfde voor. Er wordt 7 miljard geïnves
teerd, maar er zijn rapporten over de werkgelegen
heid die gepaard gaat met de Betuweroute en die 
cijfers vallen ontzettend tegen. Daar moet ook het 
sommetje worden gemaakt: als je economische ont
wikkeling wilt en werkgelegenheid, is dàt dan het 
middel om het te krijgen. Want als ik de baas van 
de haven Rotterdam zou zijn, zou ik zeker zeggen 

van het 

internationaal 
Dat geldt tevens voor Verkeer en Waterstaat. Dat 
is weer veel meer een 'spending departement'. Er 
bestaat wel degelijk veel natuur- en milieudeskun-

georiënteerde 

en dat de Betuwelijn er moet komen. Ten eerste hoef 
digheid bij Verkeer en Waterstaat. Er is ook wel 
aandacht voor in het ambtelijk apparaat, maar de 
organisatie als geheel drijft nog sterk op een vijfti
ger jaren opvatting over infrastructuur. 

exporterende 

bedrijfsleven 

ik het zelf niet te betalen, ten tweede is het een 
route naar het achterland. Alle grote transporteurs 
in Nederland vinden dat de Betuweroute er moet 
komen want het vrachtvervoer over de weg op de 
lange afstand in Europa zou in de toekomst wel
eens veel moeilijker kunnen worden en dan is het 

Het denken van Kok vind ik hier ook een goede ex
ponent van. Hij is helemaal niet per se iemand die 
op voorhand bepaalde belangen behartigt en toch 

verdedigt " 

had hij in de discussie rond de uitbreiding van het 
vliegveld Zestienhoven voor zichzelf de conclusie 
getrokken dat het belang van overlast en geluidshinder niet op
woog tegen het belang van economische groei en werkgelegenheid 
in de regio. Hij had dus al gekozen voor het laatste. Dit acht ik te
kenend voor veel politici, behalve natuurlijk voor de echte milieu
politici zoals Tommel, Alders en Nijpels. Maar de anderen vert
rekken nog steeds vanuit een soort van basale redenering waarin 
de voordelen voor de economie altijd prevaleren boven de nadelen 
voor het milieu. 

A.V.: Het vraagstuk wordt in termen van 'of ... of gesteld. Ben jij 
van mening dat het inderdaad geïntegreerd kan worden? Dat er 
dus geen belangentegenstellingen meer bestaan die zodanig 
uitwerken dat bijvoorbeeld uitbreiding van schiphol altijd voor
rang krijgt boven milieubelangen. 

W.H.: Als je het op korte termijn bekijkt, zijn er natuurlijk altijd 
belangentegenstellingen. Bijvoorbeeld als je nu nee zegt tegen ie
mand die klaar staat om een of ander groot project onder handen 
te nemen, dan druist dat in tegen zijn belang. Oók als je zou 
beweren dat het voorgenomen project niet zo'n goed idee is omdat 
het echt anders kan. 
Neem nog eens het voorbeeld van Rotterdam en Zestienhoven. 
Een zelfstandige luchthaven daar is niet goed denkbaar. Als je in
vesteringen van honderden miljoenen gaat plegen om uit te brei
den, dan zal dat nooit renderend worden. Als je tevens kijkt wat 
voor werkgelegenheid daar nou eigenlijk mee gemoeid is, dan zou 
alleen al een andere aanwending van de jaarlijkse verliesex
ploitatie - door deze bijvoorbeeld mee te geven aan startende on-
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handig om zo'n verbinding te hebben. Maar als je 
er zèlf in zou moeten investeren, als ze zelf een 
contract zouden moeten aangaan over de benutting 

van de capaciteit van die route, dan geven ze waarschijnlijk niet 
thuis. Bij mijn weten ligt er niet één 'letter of intent' met een 
vervoerder of belader om de capaciteit van de Betuweroute wer
kelijk te gaan benutten. 

A.V.: Ik bedoelde toch meer het milieu. In je inaugurele rede heb je 
het ook over de 'Tragedy of the commons'; de bossterfte, de aantas
ting van de ozonlaag. De collectieve goederen, waar geen prijs voor 
bestaat, worden door de werking van het economisch systeem ge
negeerd en aangetast. 

W.H.: Ok, dan ga ik verder. In een economie waar de infra-struc
tuur (collectief goed met prijskaartje) al niet bij de gebruiker in 
rekening brengen, wordt het natuurlijk heel moeilijk om de (in 
geld uitgedrukte) negatieve milieu-effecten die ontstaan door 
aanleg en gebruik van die infra-structuur, wèl in rekening te 
brengen. Een milieusparende economie is heel goed denkbaar. De 
tegenstelling bestaat vooral omdat we nu eenmaal zo'n systeem 
hebben dat al die milieueffecten met zich meebrengt, om daar uit 
los te komen moet je een aantal heilige huisjes omver werpen. 

CdV: Welke zijn dan die heilige huisjes? 

W.H.: Dat zijn vooral dingen die wij als van als van 'God gegeven' 
ervaren. Gratis toegang tot infra-structuur bijvoorbeeld. Maar 
ook andere zaken, zoals het recht om hetgeen we niet nodig heb
ben weg te gooien. En het automàtisme waarmee we milieukwa
liteitsnormen gaan oprekken zodra ze grenzen stellen aan econo-
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mische activiteiten. Dat betekent onder meer 
datje activiteiten als gasboringen op de Wad
denzee moet kunnen verbieden. Het onmid
dellijke strategische belang van olie- en gas
exploratie daar weegt niet op tegen de mi
lieurisico's die daarmee gepaard gaan. Je 
moet nee kunnen zeggen, zelfs of juist als je 
schrikt van de normen die je zelf hebt opge
legd. 

CdV: Dit gaat in feite over de drijfveer tot 
maximalisatie van winst èn bevrediging 
enerzijds en het nee durven of moeten zeggen 
anderzijds. Het gaat mij om het marktbegrip. 
Dat wordt langzamerhand weer heilig ver
klaard over het gehele politiek spectrum. Het 
gaat mij om het feit dat onder de schijn van 
dat alles wórdt geconsumeerd wat je maakt, 
je het daarom ook moet maken. Hier huist een 
belangenprofilering in het marktmechanisme 
dat zich altijd contrair aan elk elementair 
denken over milieu zal verhouden. 

W.R.: Dat weet ik nog zo net niet. 

CDV: Mag ik een voorbeeld geven. In het 
NRC van 25 juli stond een artikel over de ac
tiviteiten van de KPMG-milieu-afdeling en 
daarin werd het voorbeeld genoemd van de 
introductie van een milieuzorgsysteem bij een 
olieraffinaderij. Het draaide om het gegeven 
van kwaliteitsverbetering en dus om een zo
danige verhoging van de efficiency dat de 
kwaliteit over het geheel verbeterd wordt, er 
bespaard wordt en en passant ook nog het 
milieu wordt gespaard. Maar: stel nu dat iets 
dergelijks voor alle produktieprocessen zou 
worden doorgevoerd, is het milieuvraagstuk 
dan opgelost? Ik denk van niet. Wat blijft be
staan is de gigantische produktie van goederen, waarvan je nog 
steeds de vraag moet stellen of er werkelijk behoefte aan bestaat. 
Je houdt de stroom op gang, maar deze lekt niet meer zo. Dit is in 
verschillende opzichten een probleem. Ten eerste voor het milieu, 
maar ook cultureel beschouwd. Mij lijkt hier sprake van een con
tradictie, namelijk dat zolang je het begrip consumptie zelf niet 
hebt geproblematiseerd, er voortdurend geproduceerd zal worden. 
Je kunt het ook omkeren, hier is mijns inziens sprake van een 
voortdurende cirkelbeweging. 

W.R.: Maar ik heb daar geen probleem mee. Wat mij betreft hoeft 
consumeren, noch produceren geproblematiseerd te worden. Ik 
heb een iets andere lijn van denken daarover, we hebben de nei
ging om het te problematiseren omdat we de milieu-aspecten die 
er mee samenhangen - uitputting van grondstoffen, emissies van 
vervuilende stoffen en afvalverwerking - onaanvaardbaar vinden. 
De vraag is of deze effecten, zoals jij beweert, één op één verbon
den zijn met produktie en consumptie. Jij stelt dat de zeef wel 

enigszins kan worden gedicht, maar dat uiteindelijk de uitputting 
van de hulpbronnen toch blijft doorgaan en we met een toene-
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mende afvalberg blijven zitten. Dat is nu juist een materialis
tische benadering waar bijvoorbeeld de marketeers in onze sa
menleving ruim voorbij zijn. Die hebben allang door dat mensen 
er helemaal niet op uit zijn zoveel mogelijk spul per te besteden 
gulden te krijgen. Men is uit op zoveel mogelijk tevredenheid en 
zoveel mogelijk verrassing of zoveel mogelijk geluk, zekerheid of 
vertrouwen te krijgen. Dan gaat hêt ook over vragen als waarom 
mensen eigenlijk merkartikelen kopen. Men en blijken daar ex
tra geld voor over te hebben, ze willen wéten waar ze aan toe zijn. 
De marketeers zeggen dat het er vroeger om ging of je überhaupt 
iets kon maken. Later in de jaren twintig en dertig zijn we over
gestapt op de massa produktie, het moest efficiënter en goedko
per. Nog wat later, in de jaren vijftig zijn we toe gegaan naar een 
wat meer hedonistische benadering, een produkt moest goed zijn, 
allerlei eigenschappen hebben. Maar het ging nog steeds om het 
tastbare produkt. De laatste twintig jaar is daar het niet zo tast
bare gedeelte van het produkt bijgekomen, bijvoorbeeld uitstra
ling, vertrouwen, gevoel. 
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CdV: Maar is het gevoel in dit hele proces dan niet in materie ge
dompeld geraakt? 

W.H.: Misschien, maar wat belangrijker is, is dat je niet meer de 
traditionele scheiding kunt maken tussen produkten en diensten. 
We vinden dienstverlening een schone activiteit en dat zouden we 
moeten stimuleren, terwijl al die materiële consumptie en pro
duktie tot uitputting en vervuiling leidt. Die moeten we dan dus 
afremmen. Je ziet dat de immateriële component van de traditio
nele produkten groter wordt en dat de materiële component klei
ner wordt. Dáár gaat het hier om. Ik denk dat als je dat verande
ringsproces op gang kunt houden, je desnoods met een groeiende 
economie tot een geringer fysiek metabolisme kunt komen. Het 
betekent een verlaging van de uitputting van hulpbronnen, ver
mindering van de afvalstroom. De consument blijkt dat ook te 
waarderen, die stelt zelf al meer en meer eisen aan de produkten 
waarmee hij zich omringt. 
Ik zeg altijd dat mensen het beste zoveel mogelijk dure design
spullen kunnen kopen. Daar zit een groot aandeel van immaterië
le dienstverlening in, weinig materiaal en het gaat bovendien 
lang mee. Het heeft waarde als artefact. Ik denk dat de uitdaging 
nu ligt in de vraag hoe je dit kunt beïnvloeden. 

A. V.: Je pleit voor een soort van esthetisering van het economische 
leven. Het is opmerkelijk dat je daar zulke positieve dimensies aan 
ontdekt. Ik beschouw namelijk de pogingen van die marketeers 
toch vooral als een strategie om de materiële consumptie op gang 
te houden en te stimuleren, maar dan onder de schijn als zou je 
met PEPSI niet alleen een frisdrank maar ook een jeugdige uitstr
aling kopen. Jij stelt dat daar een soort van vervangingsmecha
nisme in schuilt. 

W.H.: Absoluut, communicatie met de klant, die als het ware 
complementair is aan het produktgebruik en het zelfs ten dele 
vervangt. Ik zeg niet dat het altijd het gevolg is, maar wel dat dit 
soort veranderingen blijkbaar mogelijk zijn en als dat zo is, dan 
kan er volgens mij in deze zin nog veel meer veranderen. Ik pleit 
ook niet voor esthetisering van de economie, maar geef dat als 
voorbeeld van 'dematerialisering' van economische processen. 

CdV: Dat zou een onvoorziene dimensie van de markteconomie 
betekenen. Als je het goed vindt zou ik nu graag toe willen naar de 
economie als wetenschap. Bestaan hierover binnen de economische 
wetenschap analyses van? Analyses die niet uitgaan van uitslui
tende begrippen als maximalisering en behoeftebevrediging? 

W.H.: Theoretische analyses genoeg, maar ik denk dat we pas 
kunnen breken met dit soort van begrippen als we er achter ko
men dat we met dat begrip maximalisering niet zoveel verder 
meer komen. Daar gaan generaties overheen. Dat zijn culturele 
veranderingen. 

CdV: Maar mijn vraag bouwt voort op die reële culturele dimen
sie. Ik ben benieuwd wat men daarover binnen de economie denkt. 
Een vraag zou kunnen zijn of er in het principe van de economie 
niet een mechanisme van maximalisatie schuilt dat autonoom 
(door )-functioneert. 

W.H.: Nee, niet in de economische wetenschap. Er zijn wel econo-
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mische stromingen waarbinnen dit mechanisme absoluut dwin
gend is. Zeker alle materialistische stromingen, waarin wordt uit
gegaan van het principe van nutsmaximalisatie. Maar als je kijkt 
naar de ontwikkelingen binnen de economie van de laatste twin
tig jaar dan kent men allang het begrippenapparaat om econo
mische systemen te typeren waarin individuen diverse bevredi
gingsniveaus nastreven. Het is al in de jaren vijftig begonnen met 
Herbert Simon, die het 'statisficing principle' formuleerde, en de 
wiskundig economen van de jaren zeventig en tachtig hebben dat 
met wiskundige precisie uitgewerkt in hun theorieën. 

CdV: En als je kijkt naar de bedrijvigheid zelf, naar het econo
misch veld? 

W.H.: Daar heerst het wel, want dan gaat het om concurrentie en 
competitie en dan raak je aan het hart van de economie. En die 
behoefte om de eigen welvaart te maximaliseren bestaat niet al
leen bij ondernemingen; ook in de discussie over het sociaal-eco
nomische beleid zie je die behoefte achter de standpunten van 
alle partijen schuil gaan. 

CDV: Maar zijn er dan andere economische theorieën die de ver
onderstelde continuïteit van produktie opnemen en problematise
ren. Wat is hun kritische potentie ten opzichte van de heersende 
economische praktijk? Stoot je hier in je eigen wetenschappelijke 
werk niet op, al was het maar als meta-problematiek? 

W.H.: Ja, daar stoot ik wel op en ik heb dat nog lang niet opge
lost. Zeker met de combinatie van banen die ik heb, is de kans 
daarop heel gering. 
Kijk, bedrijven zijn nu volop bezig om het op milieugebied beter 
en beter te doen en dat is niet alleen een kwestie van het effi
ciënter maken van produktieprocessen en van minder emissies 
van stoffen en minder afvalstoffen. Zij zijn ook met hun pro
duktontwerp bezig en stellen zich vragen als: hoe doen we het 
over de hele 'life-cycle' heen? Maar zij zijn wel allemaal bezig van
uit het gegeven van de concurrentie op de markt, ze zijn allemaal 
bezig de beurswaarde van de onderneming te maximaliseren. En 
hebben ook een wereldbeeld waarin dat past: ook de concurrent 
wil altijd meer en beter. 
Als je anders wil, kom je terecht bij het oude concept van de eco
nomie van het genoeg, van mensen als Opschoor en Goudzwaard. 
Ik meen dat de neiging tot het maximaliseren van behoeftenbe
vrediging ingebakken zit in het 'genetisch materiaal' van onze sa
menleving en ik denk dat het er alleen maar uit kan als we er een 
paar generaties lang achterkomen dat het zo niet moet en niet 
hoeft. Dan is het mogelijk een soort van tegengestelde spiraal te 
krijgen. Als je af bent van die 'consumptiedwang' heb je minder 
geld nodig, kun je ook minder werken en houd je meer tijd over. 
Als je meer tijd krijgt, heb je ook meer tijd om bepaalde dingen te 
doen die in de plaats komen van zaken waar je vroeger altijd snel 
materiaal- en energieintensieve consumptiegoederen voor nodig 
had. Dan heb je nog minder consumptie en geld nodig, kun je 
minder werken etc. Maar ik zie dat als een uitvloeisel en niet als 
iets dat je instrumenteel kunt afdwingen. Het gaat nu om een 
pragmatische opstelling: gegeven deze situatie, wat zijn dan de 
maximale verbeteringen die je kunt bereiken, hoe kunnen we het 
probleem beter invoelbaar maken en zijn we dan in staat om vol
gende stappen te zetten? Tot het zover is zul je je onder meer te-
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vreden moeten stellen met het toenemend dienstengehalte van 
materiële produkten. Benje er daarmee? Nee, dat niet. 

CdV: Zou je verder willen gaan op de vraag of niet-economische 
instrumenten het enige of het hoofdzakelijke alternatief zijn? 

W.H.: Ik denk niet dat die de unieke oplossing zijn. Want de eco
nomische instrumenten van het milieubeleid zijn ook nog steeds 
veelbelovend. Ik denk dat er ook altijd plaats zal blijven voor het 
hele traditionele instrumentarium van geboden en verboden. Het 
is deze mix die er in de toekomst anders uit kan gaan zien. 
Voor wat betreft het economisch instrumentarium is de discussie 
over energieheffing en de eco-tax interessant. Die heffing is heel 
goed mogelijk, zeker als deze in een internationaal verband wordt 
ingevoerd. Uiteindelijk zijn er voor al die economische processen 
twee indicatoren waaraan je de milieu-impact kunt afmeten. Dat 
zijn brandstofverbruik en waterverbruik. Als je weet hoe energie
en waterintensief een bepaald proces is, dan heb je een goede in
dicator voor het overall-effect. Dan hoef je nauwelijks nog te 
weten hoeveel emissies van antimoon of hoeveel koolwaterstoffen 
er mee gepaard gaan. 
Voor water geldt hetzelfde als voor energie. Iedereen denkt maar 
dat hij of zij het recht heeft om grondwater op te pompen, in 
hoeveelheden die niet te beschrijven zijn. Heineken en de andere 
biermakers haalden tot voor kort voor elk flesje bier dat zij produ
ceerden een hoeveellieid van 12 flesjes water uit de grond. In de 
zuiveliIldustrie wordt 6 keer zoveel water gebruikt als er melk 
wordt geproduceerd. En dan heb ik het nog niei eens over de 
hoeveelheden proces- en spoelwater die in de industrie, met name 
de chemie, worden gebruikt. Dat zijn enorme hoeveelheden en 
dat heeft dan ook gevolgen voor de grondwaterstand, voor de 
natuur, voor de gebieden die verdrogen. Daar zou je iets aan kun
nen doen door een heffing op verbruik. Energie, althans brand
stoffen, is daarvoor zeker geschikt wani dat is een mooie stroom 
die je vanaf bijvoorbeeld de raffinaderij kunt volgen, bij grond
water ligt dat iets moeilijker. 

CdV: In je inaugurele rede spreek je van de mogelijke oprichting 
van een milieuschap, heb je daar verder nog iets mee gedaan? 

W.H.: Ik denk nog steeds dat het onderbrengen van die uiivoe
rende verantwoordelijkheden op milieugebied bij provincies en 
gemeenten en de ingebouwde sectorale benadering (naar lucht, 
water, bodum) veel problemen creëert. Dat zou je kunnen op
lossen door die uitvoerende aspecten bij een milieuschap onder te 
brengen of in ieder geval bij een aan te wijzen uitvoerende orga
nisatie. Ik heb geen ideologische voorkeur of het een overheid 
moet zijn, een agentschap of dat het geprivatiseerd moet worden. 
In het veld, ook bij bedrijven, bestaat bijvoorbeeld de indruk dat 
Rijkswaterstaat en alle waterschappen op zich zeer profes ioneel 
functioneren als het gaat om het afgeven van vergunningen en 
het voeren van onderhandelingen, terwijl provincies en gemeen
ten die verantwoordelijk zijn voor zoiets als de Wet Luchtveront
reiniging of de Hinderwet meer worden gezien als onkundig: ze 
stellen soms onredelijke eisen, laten bepaalde dingen gewoon 
zitten en zijn inconsistent in zichzelf en onder elkaar. Dit verschil 
in reputatie valt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het 
feit dat het in de 'waterwereld' monofunctioneler toegaat. Zij heb
ben als instituties een duidelijkere en herkenbaardere verant-
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lIet 'verkeer ' van de toekomst 

woordeJijkheid. 
Als je dit alles algemeen vertaalt ook voor de andere velden, dan 
kom je eindelijk ook af van die eeuwige scheiding tussen lucht, 
water en bodem- en afvalstoffen. Dit is nodig omdat het anders 
zich steeds weer laat vertalen in nieuwe slibben en restprodukten 
die we ook niet kwijt kunnen. Eén milieuagentschap kan dan 
betere impulsen geven tot preventie, echte milieusparende oplos
singen. 

CdV: Is dan het hele brede spectrum van milieuvelden onder zo'n 
instelling te brengen? 

W.H.: Ik denk dat als je het regionaliseert en decentraliseert het 
moet lukken. Net als in de waterschapswereld. Zij hebben in 
Lelystad het RlZA, dat is de onderzoekspoot en die houdt zich 
bezig met onderzoek naar de eisen die je kunt stellen aan technie
ken en stellen de vraag wat veelbelovende nieuwe technologieën 
zijn. Deze expertise bieden zij aan van Delfzijl tot Maastricht. 
Zoiets hebben we niet voor de milieuwetten die bij gemeenten en 
provincies uitgevoerd worden. Terwijl juist bij grote en middel
kleine gemeenten je met een enorme diversiteit aan bedrijfsacti
viteiten te maken hebt. 

Maar nog even een stapje terug naar wat ik in ons gesprek tot nu 
toe het meest belangrijk vind - ik kan hei niet hypertheoretisch of 
in abstracto bespreken, alleen aan de hand van de materie. We 
hadden het over welke andere economische ontwikkeling denk
baar is in verband met produkten en diensten. Daar valt best iets 
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bij te bedenken. De vraag is echter of je het vanuit 
de overheid zou moeten benaderen. Wat belangrijk 

traditionele economische groei-recept, met soms een 
groen randje. Maar onze aspiraties zijn misschien 

is en wat ik duidelijk zie, is dat in bedrijven en bij 
consumenten nogal wat verandert. Terwijl bij de 
overheid - Verkeer en Waterstaat en EZ - het den
ken over economische ontwikkeling en over infra
structuur altijd maar hetzelfde liedje blijft. 

"Men denkt te 
wel erg groot. We zijn 6 jaar geleden begonnen met 
het introduceren van het begrip duurzame ontwik
keling. dat is vervolgens overal omhelsd als de 'op
lossing' voor de relatie milieu-economie. We realise
ren ons tè weinig dat het gaat om een geweldige om
wenteling. Ik meen echter dat een ander denken 
over infrastructuur een belangrijke bijdrage zal kun
nen leveren in de overgang naar een duurzame ont
wikkeling. We zijn soms te veel geneigd over een 
duurzame ontwikkeling te denken vanuit alleen het 
milieu. We staan voor de oplossing van het milieu
vraagstuk en zoeken daar nu een economische ont
wikkeling bij. Je zou het natuurlijk ook kunnen 
omdraaien en nadenken over economische ontwikke

.. wemlg na over 

De externe integratie moet op gang komen en de 
vraag is hoe en wat er dan allemaal kan verande
ren. Men gaat ervan uit dat de bestaande infra
structuur de goede is en dat we die nodig hebben 
om de competitieve Nederlandse economie van de 
volgende eeuw te ontwikkelen. Maar het is de 
vraag of het déze infrastructuur zal zijn waarmee 
je de concurrentiestrijd in de volgende eeuw kunt 
volhouden. En deze vraag wordt niet gesteld. 

de kansen 

op een 

alternatieve 

infrastructuur" 

Het zijn niet alleen de politici en de ambtenaren die zijn vastge
roest in het denken over infrastructuur. Ook aan de aanbodkant
de leveranciers van wegen, tunnels en bruggen - is men in busi
ness om altijd maar meer van dezelfde infrastructuur aan te leg
gen. Als project A klaar is moet project B komen enzovoorts. Men 
houdt dus samen een soort van professioneel circuit in stand. 
Zo kan het dus niet langer. Bij een duurzame ontwikkeling ver
anderen de aard en de doeleinden van de infrastructuur. De elek
tronische snelweg komt bijvoorbeeld in zicht, maar ik denk dat er 
een soort van angst heerst een grote infrastructurele investering 
te plegen in zaken die niet zo zichtbaar en tastbaar zijn. Toch 
denk ik dat het meer die kant op moet: telecommunicatie en in
formatietechnologie. Helaas blijft men ook in die sector aan de 
aanbiederskant vooralsnog te veel stilzitten. Men denkt te weinig 
na over de kansen om een alternatieve infrastructuur aan te bie
den. Onze infrastructuur is voor een deel groen, maar die kan ook 
allerlei andere kleuren hebben. De lieden die voor de zwarte en 
de grijze infrastructuur opkomen, voor asfalt en staal en beton, 
maken momenteel de dient uit. En de vraag is hoe dat te veran
deren valt. En dat heeft ook weer alles te maken met milieu, 
werkgelegenheid en dus met sociale zekerheid. Voor mij is dit het 
echte debat en dat wordt op dit ogenblik niet gevoerd, zeker niet 
in de politiek. 

A.V. : Je constateert een gebrek aan een integrale benadering in de 
politiek. Kan je daaruit niet afleiden dat duurzame ontwikkeling 
nog steeds niet de betekenis heeft gekregen die het zou moeten heb
ben? 

W.H.: Klopt! Eigenlijk is omtrent duurzame ontwikkeling het den
ken niet verder gekomen dan wat de milieumensen en de milieu
ministers tlenken. Voor de anderen is het op z'n best een vijge
blaadje van waarachter zij hele andere dingen 'presenteren: het 

15 jaar Idee - 'n Kleurrijk jubileum 

Dit jaar bestaat Idee 15 jaar(gangen). Dat vieren we met 
een extra kleurrijk jubileumnummer - het volgende nummer 
van Idee. Een 'collectorsitem' derhalve. dat abonnees auto
matisch thuisgestuurd krijgen . Nog geen abonnee? Wordt 

het dan nu. Rechts hiernaast de benodigde informatie. 

lingsprocessen, welke verschillende richtingen daarin mogelijk zijn 
en in welke mate je dan in staat bent om de milieuproblemen op te 
lossen . • 
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• 'De veranderende rol van de politieke partijen', Den Haag 

1991; f 15,00 
'Duurzame ontwikkeling', Den Haag 1992; f 19,50 
'Referenda en Politiek', Den Haag 1993; f 19,50 
'De ruimte waarin wij leven', Den Haag 1993; f 19,50 

• 'De waarde van de democratie', Den Haag 1994; f 2,50 

Cahiers 

'Relatie en huwelijk', Den Haag 1991; f 8,00 
'Denken over Democratie, van forum naar partnerschap', 
Den Haag 1993; f 10,00 

• 'In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migra
tie' , Den Haag 1993; f 10,00 
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Nota 's 
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Hoe kWJt u bestellen? 
Teleforusch door te bellén met de SWB, van maandag tim don
derdag van 09.00 tot 17.00 uur, tel. 070-3621515; fax 070-364-
1917. Schriftelijk door een voldoende gefrankeerd kaartje te 
sturen aan: SWB D66, Noordwal10, 2513 EA te Den Haag. 

Een ahonnement op Idee 
Jaarabonnementen op Idee kosten f66,- inclusief verzendkos
ten. De losse nummerprijs is f15,-. Met een abonnement be
spaart u op jaarbasis (6 nummers) f24,-. Voor een abonnement 
kunt u bellen of schrijven naar bovenstaand nummer en adres. 
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