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In een economie die met 

een omvanarijke werkloosheid 

kampt en steeds meer onderhe

viB wordt aan concurrentie op 

wereldmarkten zitten maar 

weinisen te wachten op aan

scherpinB van milieu-eisen. 

Maar zijn milieu-eisen eisen

lijk wei zo bedreiaend? Biedt 
het noodzakelijke proces van 

'ecolosische moderniserinB ' 2 

bedrijven niet juist oak kansen 

om door milieuserichte inno
vatie een betere concurrentie-

Milieu-innovatie 
inhet 

bedrijfsleven 
Een aesprek over 

barrieres en 

Slechte milieuprestaties 
doen een bedrijf geen 
goed. Imago en aanspra
kelijkheidsrisico 's worden 
relevanter: overheid en sa
menleving stellen op het 
punt van 'milieu' meer 
eisen aan bedrijven. En 
bedrijven stellen zelf ook 
de nodige eisen aan de kwa
liteit van de vestigings
plaats: aanwezigheid van 
kermis- en research-poten-

percepties 

onder redactie van 

PIETER VAN DRIEL 1 

positie te verwerven? Op welke 

barrieres stuit men bij deze stratesie, en welke rol zouden 

politici en bestuurders kunnen spelen bij het zoeken naar 

'win -win-situaties ' die ecolosische moderniserinB kunnen 
ondersteunen? 

Random deze vraaen oraaniseerde de WBS een ronde

tcifel-sesprek met de volsende deelnemers: P. van der Bera 

(c P B), P. Boot (Economische Zaken, Eneraiebeleid),]. de 
Haan (Bedrijfseconomie KUB), A. Kleinknecht (Econo

mische Faculteit v u),]. Krozer (Adviesbureau Toeaepaste 
Milieu-Economie), ]. Kuijper (TN o -STB), H. Schenk 

(Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit), ]. Schot (Uni 

versiteit Twente; GreeninB if Industry Network), P. van 
der Veer (St. Natuur en Milieu), F. Crone (Pvd.Ajractie 

T weede Kamer) en]. van der Vlist ( Milieu-sedeputeerde 
Zuid-Holland) . Een verslaa. 

Milieu-ansst bij bedrijven 
Veel bedrijven voelen zich door milieu-eisen be
dreigd. Toch zijn na al die jaren milieubeleid nau
welijks effecten aantoonbaar hill rnilieukosten op 
de internationale handel of op verplaatsing van 
bedrijvigheid. De werkgelegenheidseffecten zijn in 
veel studies geraamd - op het niveau van de Eu, 
van Nederland, en op sector- en regionaal niveau. 
Die studies Iaten enige verschuiving tussen secto
ren zien, maar het saldo blijkt - afhankelijk van de 
aannames van het model - slechts Iicht negatief of 
positief. 

tieel (waaronder milieu
expertise), institutionele 

flexibiliteit, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid van 
leefklimaat en landschap, en een consistent milieu
beleid worden steeds belangrijker naast traditionele 
voordelen als de aanwezigheid van delfstoffen, geo
grafische ligging of prijsverschillen 

Bij afzonderlijke bedrijven kunnen zich uiter
aard problemen voordoen, maar volgens Krozer is 
'over het algemeen van een reele bedreiging geen 
sprake. Milieumaatregelen brengen vaak slechts 
beperkte kosten met zich mee, en dankzij innovatie 
kunnen die kosten veelal in tijd beperkt blijven. In 
de meeste bedrijfstakken bedragen de milieukosten 
op dit moment hooguit vier procent van de produk
tiekosten.3 In die orde van grootte vallen ook de 
kostenfluctuaties waarmee bedrijven geconfron
teerd worden door schommelingen op de financiele 
markten. Zelfs in een sector als de landbouw blij
ken voor een aantal branches de gevolgen van 
milieu-eisen voor de export en import gering te 
zijn. Wei dreigen de produktiekosten in somrnige 
produktgroepen op een termijn van vijftot tien jaar 
met 2o tot 25 procent te stijgen. Cruciaal is dan of 
het lukt om door innovaties tijdig die kostprijsstij 
ging te beperken. Uit case-studies bleek ons dat de 
extra milieukosten in de meeste gevallen - gezien 
de nu reeds bekende innovatieve opties - rond het 
jaar 2 ooo weer terugvallen naar het niveau van pak
weg vijfprocent van de produktiekosten'. De kern-
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vraag is daarom volgens Krozer: 'hoe kan de perceptie 
van milieu bij bedrijven veranderd worden, zodanig 
dat ze gaan zien dat milieu-innovatie juist kansen 
schept'. 

Eco-qpciency? 
De Haan: 'Ondernemers hebben inderdaad een 
onjuiste perceptie van de kosten en de complexiteit 
van milieuvragen. Vaak zijn forse reducties van 
milieubeslag mogelijk door simpele maatregelen: 
veranderingen in het eigen proces, bij de grondstof
leveranciers of in de consumptiesfeer'. 

Enige relativering wordt wel aangebracht. Van 
der Veer: 'Met dergelijke win-win-situaties komen 
W':! er niet. Het lijkt aannemelijk dater op bepaalde 
punten ook "economische pijn" moet worden gele
den'. En Schot wijst erop dat 'de emissiereducties 
waar men bij case-studies en experimenten op het 
gebied van eco-qpciency over praat, niet zeer ver 
gaan. Moet de milieu- en energie-efficiency buiten
gewoon sterk worden opgevoerd, dan kom je uit
eindelijk op een heel ander type oplossingen uit, op 
radicale technologische ontwikkelingen. Overigens 
zijn daarbij in eerste instantie de kosten niet de 
belangrijkste barriere'. 

Maar de algemene opvatting, zoals verwoord 
door Boot, blijft dat 'ondernemingen - vooral in 
hun procesgang - vee! mogelijkheden hebben om 
hun milieubeslag te reduceren, zij het dat dit uiter
aard in de chemische industrie meer oplevert dan in 
het bank- of verzekeringswezen'. Krozer meent dat 
'de keten- of marktbenadering van de milieupro
blematiek nieuwe opties biedt om te komen tot 
(partiele) oplossingen, ook internationaal. Het is 
een bij uitstek innovatie-gerichte benadering van de 
milieuproblematiek. '4-

De praktijk is echter weerbarstig. Volgens Krozer 
'proberen bedrijven wei hun processen te optimali
seren, maar men blijft daarbij binnen de traditione
le, ingesleten werkwijzen - die tradities zelf staan 
vanwege de complexiteit van de bedrijfsvoering 
niet ter discussie. Daardoor worden vaak besluiten 
genomen die penny wise and pound foolish zijn'. Schot 
merkt op dat milieu 'absoluut geen onderdeel is van 

de kernidentiteit van ondernemingen. Het is slechts 
een van de toegevoegde issues naast veiligheid, 
kwaliteit, en voegt samen met logistiek, marketing 
etcetera, complexiteit toe aan ondernemingsbeslis
singen. Dus is men geneigd tot korte-termijn 
beleid. Bedrijven zijn dan ook niet erg gemteres
seerd in milieurelevante innovatie, noch in proces
of produkttechnologie. Zij vinden innoveren 
sowieso riskant en men is juist uit op risicoreductie. 
Innovatie geschiedt primair onder dwang van omae
vinaen. Dat geldt al helemaal voor milieu-innovatie. 
Het lange-termijnperspectief dat daarvoor nodig is, 
ontbreekt bij bedrijven veelal. Bovendien is het 
zeer onzeker of milieu-innovatie ook op termijn 
wei zal leiden tot een betere concurrentiepositie: 
wordt 'milieu' echt een marktfactor; hoe strikt 
wordt de regelgeving wereldwijd; wat gaan de con
currenten doen? Innoveren op milieugebied brengt 
grote risico's met zich mee: imagoverlies als men 
pretenties niet waar blijkt te maken; marktverlies 
als consumenten de produkten niet willen; en het 
risico dat andere ondernemers snel zullen volgen'. 
Kuijper vult dit beeld aan: 'Marktleiders kunnen 
trekkers zijn, jobbers schikken zich naar de wensen 
van de klant. De grote tussengroep zal wat betreft 
milieugerichte verbetering nauwelijks verder 
komen dan aood housekeepina en end-?fpipe maatre
gelen.' Bij hen kan verbetering van de milieupresta
ties zijns inziens bevorderd worden door demon
stratieprojecten die aantonen dat investeren in het 
milieu Jon end is, en dat langs die weg ook het imago 
van de sector verbeterd kan worden. 

De rol van de vraaa 
Om milieugerichte innovatie te bevorderen pleit 
Krozer voor vormen van vraagstimulering, onder 
meer 'door het wegnemen van prijsverstorende 
factoren zoals landbouwsubsidies, de nog altijd ont
brekende accijns op kerosine, lage elektriciteitsta
rieven en goedkope storttarieven'. De consumen
tenmarkt vormt het grootste gedeelte van de afzet
markt. Daar worden in het algemeen de immate
riele kanten van produkten belangrijker, zoals 
design, gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, 
hergebruiksmogelijkheden, service. 'Ook wat be-

1. Pieter van Oriel was ten tijde van dit 
gesprek medewerker van de was en is 
inmiddels werkzaam als adjunct-secre
taris bij de Raad voor het Milieubeheer. 
2 . Zie Ecoloaische moderniserina, Pieter 
van Oriel, Jacqueline Cramer, Ferd 
Crone, Maarten Hajer en Henk van 
Latesteijn, was/PvdA 1993. 

3. Gedurende de jaren tachtig bedroe
gen milieukosten 4- tot 5 procent van de 
totale industriele inversteringen, onge
veer o,7 procent van de totale omzet 
(exclusiefbijdragen van de overheid). 
Ook in vervuilende bedrijfstakken 
bedragen milieukosten hooguit 2,5 pro
cent van de totale kosten. OECD Envi-

ronmental Peiformance Review, The Nether
lands, Paris, 1995, 115. 
4- · Zie J . Krozer, 'Milieuvriendelijke 
lnnovaties in de Industrie ' , in: Teruatocht 
en Vooruitaana, P. van Oriel (red.), 
Amsterdam, was e.a. , 1994-. 
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treft milieu zie je enige beweging', aldus Krozer. 
'Er zijn zowel direct via de overheid als via de 
consumentenorganisaties meer stimulansen moge
lijk om innovaties uit te Iokken. In Ianden als 
Duitsland, Scandinavie en de vs werkt men daar 
meer aan. In Duitsland wordt de waarde van de 
markt voor milieuvriendelijke produkten al geschat 
op vijf procent van de consumentenmarkt'. Vander 
Vlist wijst op de rol van het grootwinkelbedrijf. 
'Omdat Albert Heijn en afuemers in Engeland en 
Duitsland kwaliteitseisen gaan stellen worden de 
glastuinbouw en de bollenboeren gedwongen om in 
ketens te gaan denken. Overigens speelt beeldvor
ming daarbij ook een rol: een tomaat uit Spanje met 
een imago zonaerijpt = sch~on verkoopt beter dan 
een schone tomaat uit een vuil Westland, ook al zou 
die tomaat uit Spanje meer beslag op milieu leggen. 
Toch is het tot nu toe slechts voor een beperkt aan
tal bedrijven interessant gebleken zich als aroen te 
profileren' . 

Kuijper pleit ervoor de mogelijkheden van een 
milieugericht aanschaffings- en vooral ook opdrach
tenbeleid van de overheid in kaart te brengen. 'De 
overheid is op heel wat markten of aandachtsgebie
den sterk vertegenwoordigd, en kan dus innovatie 
bevorderen waarmee zowel de milieuprestaties van 
Nederland verbeteren als nieuwe produkt-markt
combinaties, vernieuwing van de sectorstructuur 
worden gestimuleerd en werkgelegenheid in stand 
blijft.' Ook Schot meent dat men 'door Nederland 
te maken tot een vroeae aebruiker hier mogelijk een 
niche kan worden gecreeerd voor nieuwe zaken. 
Dan komen er wellicht ook buitenlandse onderne
mers naar Nederland. Maar dan moeten we wei 
kiezen en in die keuzen willen investeren'. Boot 
geeft een voorbeeld: 'De ruimte wordt overal 
schaarser door groei van bevolking en welvaart. 
Oplossingen die we in Nederland vinden- bijvoor
beeld voor verkeers- en andere infrastructurele 
problemen - zullen ooit op vele plaatsen elders in 
de wereld bruikbaar zijn'. 

'De grote beleggers zoals PGGM en Nationale 
Nederlanden - die in ons land voor driekwart van 
de bouwopdrachten tekenen - piekeren er desge
vraagd niet over om vanuit zichzelf iets te doen aan 
duurzaam bouwen ' , aldus Vander Vlist. 'Iemand die 
een huis koopt kijkt op dat moment niet of nauwe
lijks naar het energieverbruik, en dus worden de 
baten van duurzaam bouwen opgestreken door de 

bewoner . De overheid zal eerst normen voor de 
bouw moeten vaststellen, alvorens ze er echt werk 
van maken.' Toch is er, volgens Schot 'bij een aantal 
banken en verzekeringsmaatschappijen intern al 
heftig gediscussieerd over deze thematiek'. Hij ver
wacht dat binnen niet al te lange tijd ook op de kapi
taalmarkt financiers voorwaarden gaan stellen aan 
investeringen. 'In de geschiedenis van milieubeleid 
zie je eerst regelgeving door de overheid, vervol
gens krijgen milieu-eisen geleidelijk een bredere 
werking en worden ze door andere actoren als een 
belang opgenomen. Dan gaat ook de markt wer
ken: toeleveranciers komen met ideeen, afuemers 
gaan eisen stellen. In Amerika is er inmiddels een 
organisatie van ethische investeerders die een aantal 
richtlijnen heeft opgesteld die bedrijven kunnen 
ondertekenen, wat General Motors bijvoorbeeld 
heeft gedaan. Milieu-organisaties krijgen dan alles 
te zien, en maken een openbaar verslag waarna zo 'n 
bedrijf een stempel krijgt. Dergelijke initiatieven 
hebben vergaande effecten'. Crone merkt op dat een 
beweging op de kapitaalmarkt als het aroen beleaaen 
nu door een wetsontwerp van Vermeend, Melkert 
en Vander Vaart verder wordt bevorderd. Krozer is 
minder optimistisch. 'Beleggers zoals banken gaat 
het uiteindelijk om het rendement - als dat haalbaar 
is op basis van ecologisch moderne bedrijvigheid, 
okay. Verzekeringsmaatschappijen zijn in dit op
zicht relevanter, want in milieugevoelige sectoren 
spelen risico 's een grote rol. Maar dan gaat het vaak 
om internationale conglomeraten, zoals Lloyds in 
de scheepvaart, en is het lastig om wat voor elkaar 
te krijgen. ' 

UitlokkinB van innovaties: normstellinB en hqjinaen 
'Met externe effecten kan de markt niet overweg. 
Bij milieuvriendelijke innovatie betaalt het bedrijf 
wei de kosten, maar ontvangt hooguit een dee! 
van de baten - de rest slaat elders neer in de maat
schappij . Daarom is de overheid nodig om het 
marktfalen te corrigeren, aldus Kleinknecht. Vander 
Vlist beaamt dat: 'Het is vaak de overheid die voor
waarden moet scheppen of maatregelen moet 
nemen om er beweging in te krijgen'. Hij geeft een 
opmerkelijk voorbeeld: 'In Duitsland hebben de 
Groenen het voor elkaar gekregen dat op de Expo 
2ooo slechts die bedrijven mogen exposeren die 
een tachtig procent reductie weten te realiseren; 
ze hebben daar vijf jaar de tijd voor. Als je grenzen 

wil verleggen moet het rijk duidelijkheid op lange 
termijn scheppen'. 
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'Om technische vooruitgang uit te Iokken zullen 
vaak norm en nodig zijn die gelden op een vrij grote 
markt om een voldoende uitdaging te creeren', 
stelt Van der Bern. 'De Nederlandse markt zal daar
voor vaak gewoon te klein zijn, neem de transport
sector.' Krozer onder kent dat schaalgrootte van 
belang is, maar vindt dat dit thema geregeld mis
bruikt wordt. 'Ook op vrij kleine schaal is heel wat 
mogelijk. De Noren - die een grote, technologisch 
geavanceerde vloot hebben - werken aan een ver
bod op termijn voor schepen die niet aan hun nor
men voldoen . Nu Zweden zich vermoedelijk bij die 
eisen aansluit, gaan de Nederlandse rederijen dat 
toch wel als een probleem zien . Welnu, het Bruto 
Produkt van Noorwegen komt in de buurt van dat 
van Noord- en Zuid-Holland samen. Zelfs op die 
beperkte schaal kan men blijkbaar innovaties uitlok
ken. Het tweede voorbeeld: Tiroler Airways was op 
zoek naar geluidsarme vliegtuigen - dat is zeker in 
berggebieden aantrekkelijk - en heeft die besteld 
bij Fokker . Blijkbaar kunnen sommige ondeme
mingen op beperkte schaal nieuwe marktniches 
voor milieuvriendelijker produkten creeren.' Hij 
juicht bet toe dat bedrijven meer vrijheid krijgen 
om zelf naar oplossingen te zoeken doordat de 
overheid meer met doelvoorschriften werkt. Een 
stap verder is 'een puntensysteem in de haven voor 
milieu-aspecten van een schip ( daarover spreekt 
men in Duitsland), oflandingsrechten op Schiphol. 
Oat komt al een beetje in de buurt van verhandelba
re emissierechten'. 

Boot noemt als voorbeeld de Nederlandse meer
jarenafspraken tussen overheid en bedrijfstakken 
over energiebesparing. 'Elke ondememing zal er
kennen dat er met energiebesparing wat te verdie
nen is, en dat is een prima ingang om ook de brede
re procesgang te bekijken.' Kleinknecht doet de sug
gestie voor een programma - van zeg tien miljard 
om milieuheffingen op grondstoffen en energie 
terug te sluizen ten behoeve van een verkleining 
van de 'wig ' . 'Misschien worden er bedrijven het 
land uitgejaagd omdat ze die hoge lasten niet willen 
betalen, maar we worden aantrekkelijker voor 
arbeidsintensieve bedrijven' . Zo zouden er nieuwe 
prikkels komen om ook in een andere richting te 
innoveren dan arbeidskostenbesparing. 'In theorie 
is dat mogelijk een verstandige strategie', aldus 
Boot, ' maar je moet oog hebben voor de verschillen 
in orde van grootte tussen heffingen op arbeid (zo'n 
tweehonderd miljard) en op milieu ( opgeteld mis
schien zo'n acht miljard) . Om dat enigszins inver-

houding te krijgen zul je vee! tijd moeten nemen -
althans, als je wilt voorkomen dat eerst aile kwets
bare bedrijfstakken weg worden belast'. Crone wijst 
erop dat bet kabinet gelukkig vier miljard gaat ver
schuiven. 'Maar bet zou vee! beter zijn als de over
heid consequent vijftien jaar lang de energiekosten 
met twee procent per jaar zou verhogen. Als de 
bedrijven nu al weten dat de prijs over vijftien jaar 
dertig procent boger zal zijn, zal dat effectiever zijn 
dan een eenmalige grote prijsverhoging waardoor 
er bedrijven vertrekken of stoppen, en de overige 
bedrijven geld kwijt zijn aan heffingen dat ze beter 
voor besparingen kunnen gebruiken'. 

Kleinknecht reageert: 'Als de overheid voorziet 
dat er geleidelijk aan intemationaal strengere nor
men zullen komen - maar zeker is dat nooit - kan 
zij daarop vooruit !open met normen of heffingen, 
maar niet te ver. Dan is er een kans dat de eigen 
industrie een technologische voorsprong opbouwt. 
In Duitsland zie ik daar voorbeelden van. Ook al 
vloeken de boeren daar op de milieubeweging, ze 
danken wel hun toekomstige existentie daaraan.' 
'Maar', zegt Boot, 'als de markt elders pas over tien 
jaar groeit, is bet Nederlands bedrijf al failliet. Een 
win-win-strategie lukt dus aileen als we niet te vee! 
vooruit !open en als ook de richtinB van bet beleid 
dezelfde is als in andere Ianden. Het beleid moet 
ook tot op zekere hoogte onderling afgestemd zijn, 
je moet bijvoorbeeld de specificaties weten waar 
produkten elders aan moeten voldoen.' Ook vol
gens Kuijper moet men oppassen met te snelle aan
scherping van milieu-eisen 'vooral bij bedrijfstak
ken die al behoorlijk onder druk staan van snelle 
veranderingen op de markt zoals de basischemie, de 
intensieve landbouw en het goederenvervoer. Hier 
is slim en sectorgericht industriebeleid nodig. In 
sectoren zoals de voedingsindustrie, waar men 
afhankelijk is van Europees beleid of van beslissin
gen van de hoofdkantoren van multinationals, loop 
je bet risico in een keer een heel stuk bedrijfstak 
kwijt te raken. Andere barrieres op mesoniveau 
zijn: substitutie-concurrentie, onderlinge afhanke
lijkheid van bedrijfssectoren (Pv c-keten) en derge
lijke.' 

Schenk benadrukt 'dat een exporterende milieu
industrie aileen van de grond komt indien ze ook op 
de thuismarkt Ievert, bijvoorbeeld in reactie op 
normen die de overheid stelt. De overheid kan 
belangrijke vraagimpulsen geven op terreinen die 
tot haar eigen domein behoren - milieu, opleiding, 
transport, energie, enzovoorts - want ze is daar een 
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van de meest geavanceerde vragers. Investeert zo'n 
ondememing, dan is er een gerede kans dat zij die 
spullen ook in het buitenland kwijt kan, want daar 
zijn genoeg verstandige mensen die ook een schoon 
milieu willen hebben.' Boot vindt wei dat milieube
leid in de eerste plaats beoordeeld moet worden op 
zijn eiaen merites. 'Ook in de gezondheidszorg in
vesteren we in apparatuur, ook al komt die uit 
Duitsland.' 

Uitlokken van innovatie: subsidiiirina van R &.P 
Van der Vlist merkt op dat 'we volgens de OEso5 
echt in Research & Development moeten gaan 
investeren. Oat is vooral van belang voor sectoren 
die "omgedraaid" moeten _worden zoals landbouw 
en transport. Want bedrijven zullen pas meeden
ken over verbeteringen als je ze ook Iucht geeft om 
op termijn nog te adem en. Hoe moet je dat aanpak
ken: R & o gekoppeld aan een lange termijn?' 

Kleinknecht stelt dat zonder innovatiepotentieel 
een economie niet goed in een milieuvriendelijke 
richting te sturen is. 'Wat dat betreft staat de 
Nederlandse industrie er niet goed voor. In 
Nederland wordt er nog maar een procent van het 
B N P besteed aan R & D tegenover twee procent in 
Ianden als de vs, Japan, Duitsland en Zwitserland. 
Ons R & o-potentieel loopt terug: in 1994 doen 
vier- tot vijfduizend bedrijven iets aan R & D tegen
over zes- tot zevenduizend in 19 8 8. Oat zal anders 
moeten. In dat kader heb ik het wei eens gehad over 
een loongolf6, maar ook via milieu-eisen kun je 
R & D-activiteiten stimuleren. Bedrijven die kennis 
in huis hebben kunnen daarop inspelen en hebben 
er concurrentievoordeel van.' 

Schot wijst er vervolgens op dat de overheid 
weliswaar slechts beperkte invloed op R & D heeft, 
maar dat met geoormerkte subsidies wei veel meer 
investeringen uit te Iokken zijn in milieurelevante 
R&D. Maar de overheid zal daar wei onvermijdelijk 
fouten bij maken. 'Met subsidies kun je goedwil
lende ondememers helpen', aldus Crone. 'Ze on
dersteunen de komende ecotax(en) met smeerolie . 
Maar het heeft geen zin om al:v sectoren een beetje 
te geven. Je moet kiezen.' Boot beaamt dat: 'Als we 
geld steken in biotechnologie ten behoeve van bo
demsanering, dan is er bij wijze van spreken geen 

5. Zie noot 1. 

geld voor de elektrische auto'. 'Als de overheid 
maar geen patten met geld ter beschikking gaat 
stellen voor allerlei innovatieprojecten', waar
schuwt Schenk. 'Oat geld komt vaak niet terecht bij 
de juiste bedrijven of instituten; en het rendement 
op die subsidies blijkt zo miniem. Natuurlijk, de 
overheid kan met steunverlening vaak niet achter
blijven bij andere Ianden, en ze ontkomt er dus niet 
altijd aan geld te steken in zaken die weinig zoden 
aan de dijk zetten. Maar het moet niet het leidend 
beginsel zijn. Om goede projecten van de grond te 
krijgen gaat het niet primair om emmers met aeld 

maar om een goede besluitvormingsstructuur.' En 
daar mankeert het aan. 

De Nederlandse overheid geeft honderden mil
joenen per jaar uit aan onderzoek op milieugebied. 
Het R & o-systeem is echter te veel aanbodgeorien
teerd, meent Schot. 'Het zijn de actoren in het 
R & o-systeem zelf die exclusief de ontwerpproces
sen sturen. De samenleving - de vraagkant - moet 
meer invloed krijgen. Zo dienen steden een grotere 
rol te spelen in investeringsbeslissingen over trans
porttechnologie. Daar ontbreekt nu het institutio
nele kader voor . ' Volgens Kuijper is deze aanbodge
richte orientatie ook het gevolg van de wijze waar
op de vraag naar R & D wordt geformuleerd. Zo 
heeft het merendeel van het milieu- en energiege
relateerd onderzoek bij TN o nog altijd een hoog 
'alibi' -gehalte - allerlei emissieregistraties waar 
nog 'veel aan moet gebeuren, want we weten 
immers nog niet alles'. lntussen wordt bij andere 
instituten van TN o - bijvoorbeeld bij het metaalin
stituut, bij smeer- of ontvettingsmiddelen - aan 
milieu niet gedacht. Als je daadwerkelijk de innova
tie ten behoeve van milieu ';Vilt aanwakkeren, dan 
moet je echt iets doen aan normstelling en het 
onderzoek richten op produktontwikkeling. Ook 
Krozer meent dat 'er wei erg vee] onderzoekstijd 
gaat zitten in procedures en organisatorische zaken. 
Veel onderzoek is gericht op het verminderen van 
het risico dat de overheid verkeerde besluiten 
neemt, en niet op het verlagen van de risico's van 
innovatieve inspanningen in de particuliere sector 
die in de aanloopfase juist zo groot zijn. Ik vermoed 
dat de transactiekosten om een bepaald effect te 
bereiken in Nederland een veelvoud zijn van die in 

6. A. Kleinknecht, 'Heeft Nederland een 
loongolf nodig?', in: Tijdschr!fi voor Politieke 
Ekonomie, 1 7 ( 2). Zie ook de discussiebijdra
gen hierover in TPE 17 (4). 
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Scandinavie en Duitsland. Aan broodnodige milieu
gerichte produktinnovatie wordt in feite niet veel 
meer dan een miljoen gulden per jaar besteed, met 
een uitschieter van twee jaar geleden toen het 
anderhalf miljoen was. Waar praten we dan over? 
Ik ben ervan overtuigd dat een extra gulden gem
vesteerd in TN o van milieu- of consumentenorga
nisaties veel meer milieurendement oplevert dan 
een extra gulden in de bestaande onderzoeksinstitu
ten. Waarom zou men niet vijf procent van het 
onderzoeksbudget van VROM uitsluitend bestem
men voor milieugerichte innovaties- met margina
le controle en een evaluatie na enkele jaren?' Van 
der Vlist concludeert: 'De een vindt dat de overheid 
veel te weinig geld steekt in R & D. De ander zegt 
dat overheidssteun te weinig oplevert, of dat het 
onderzoek te veel beleidslegitimerend of -verdedi
gend is. Moet de overheid dan zijn greep op de 
besteding uit handen geven? Bij het technologie
programma biotechnoloaie-bodemsanerinB wil men 
binnen vijf jaar komen tot een scherpe verlaging van 
de kosten van bodemsanering, en een sprong voor
waarts maken in kennis en concurrentiekracht van 
ingenieursbureaus. Bij dat programma moet het 
bedrijfsleven zelf twaalf miljoen (eenderde) beta
len. Oat doen ze aileen als ze er baat bij hebben. 
Aldus wordt in de de markt een prikkel gezet om 
aan innovaties te doen. Ik heb gemerkt dat op deze 
manier het onderzoek heel oplossingsgericht 
wordt. Kortom: als de samenleving geld over heeft 
voor innovatie, hoe krijgen we het dan op de goede 
plaats?' 

Boot: 'Als de overheid betrokken partijen bena
dert en uitdrukkelijk vraagt mee te denken over 
oplossingen om de milieudoelen op langere termijn 
te bereiken, gaat men naar innovaties zoeken. Soms 
moet de overheid dat steunen. Zo gaan allerlei 
bedrijfstakken akkoord met energiebesparingsdoe
len die enkele procenten hoger liggen dan wat ze uit 
zichzelf zouden doen, dankzij een ondersteunende 
regeling gericht op demonstratie- en innovatiepro
jecten, en omdat die doelen een bereik van tien jaar 
hebben. Wanneer het om een puur binnenlandse 
markt zou gaan had je dat uiteraard gemakkelijker 
door een heffing kunnen bereiken. Maar omdat een 
industrie in een internationale omgeving werkt, 

kun je niet zomaar een prijs verhogen, dan gaan ze 
alleen maar failliet.' 

Op zoek naar het juiste schaalniveau 
Boot wijst erop 'dat niet aileen bedrijven, maar ook 
bestuurders eerder geneigd zijn om kosten te 
(Iaten) maken voor milieu als dat herkenbare baten 
oplevert. Oat is eerder het geval op regionaal en 
nationaal niveau. Men is immers zelf gebaat bij de 
aanpak van vraagstukken als mobiliteit of mest.' 
Schot geeft een voorbeeld: 'In Californie moet in 
1998 twee procent van het wagenpark 'ernissie
vrij' zijn. De belangrijkste legitimatie van die stren
ge eis was, dat de defensie-industrie zonder werk 
zat, er was geen auto-industrie, en ze wilden zo de 
toekomstige auto-industrie naar Californie halen, 
op zijn minst de componentleveranciers.' Crone 
noemt de bouw: 'Er zijn veel geslaagde experimen
ten van energiezuinig en duurzamer bouwen. De 
kosten (zeg twee- tot tienduizend gulden) worden 
aan het begin van de levenscyclus van een woning 
gemaakt. Het voordeel van de lagere energiereke
ning ligt vaak niet bij de investeerder maar bij de 
huurder. Als de kosten worden doorberekend in 
de huurprijs leidt dat bij het huidige systeem tot 
huursubsidieverhoging, en daartegen bestaat in de 
Kamer weer veel bezwaar. ' 

Het bepalen van het juiste schaalniveau vindt 
Vander Bern dan ook een sleutelkwestie. 'Naarmate 
de baten op een andere plek neerslaan dan de kos
ten wordt het moeilijker bepaalde zaken tot stand 
te brengen. Wie energie zou moeten besparen van
wege de kans op mondiale schaarste of klimaatver
andering, weet dat de baten mondiaal neerslaan. Je 
zult dus mechanismen moeten creeren om kosten 
en baten beter met elkaar in verband te brengen. 
Voor duurzaamheid zijn daarom niet slechts veran
deringen in technieken nodig, maar ook van 
gedragsregels en instituties. Daarbij moet je telkens 
analyseren op welk niveau het probleem speelt en 
op welk schaalniveau de overheidsinvloed ligt om te 
weten welke regels de overheid moet wijzigen. '7 

Schot vult aan: 'In een bedrijf zegt men terecht: ik 
kan wei proberen te innoveren, maar als ik er zelf 
geen voordeel van heb, waarom zou ik dan risico's 
gaan lopen op bestaande markten door nieuwe 

7. Soms is de overheid zelf belangheb
bende bij 'onduurzaamheid', aldus 
Krozer. 'Preventieprogramma's komen 
moeilijk van de grond mede omdat de 
gemeentelijke reinigingsdiensten tevens 

de belangrijkste vullers van gemeentelij
ke stortplaatsen zijn, zodat gemeenten 
belang hebben bij !age storttarieven. En 
bij de afvalverwerking is een geweldige 
overcapaciteit geschapen, waaraan de 

overheid vastzit met contracten van 
tien jaar of Ianger. En de afvalsector is 
zeker niet de enige sector waarin belan
genverstrengeling evident is.' 
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markten te ontwikkelen die zo riskant zijn? De 
oplossing voor dit dilemma moet je mijns inziens 
zoeken in de richting van samenwerkingsverbanden 
- bijvoorbeeld op regionaal niveau, om risicosprei
ding mogelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld in 
Duitsland een samenwerkingsverband opgezet tus
sen een aantal bedrijven en de overheid om geza
menlijk een duurzaam transportsysteem voor goe
derenvervoer te ontwikkelen.' Hij ziet zo'n samen
werkingsverband als een plek waar creatieve 
ondernemingen kunnen samenkomen en werken. 

Schenk waarschuwt echter: 'Ondernemingen 
doen niet mee aan samenwerkingsverbanden om 
iets produktiefs tot stand te brengen, maar om de 
anderen in de gaten te hou_den en erop toe te zien 
dat er niets gebeurt. De creatieve Schumpeteri
aanse entrepeneur is helaas een uitzondering op de 
regel dat ondernemingen niet onwelwillend, maar 
wei conservatief zijn. Mijn stelling is dat je beter 
lobbymacht kunt genereren . Vertaald naar het 
milieu: er zijn bedrijven die er belang bij hebben dat 
andere bedrijven hun schone produkten of hun 
technologie gaan afuemen, of die op andere wijze 
een zakelijk belang bij een schoner milieu hebben. 
Die zou je meer moeten benutten als een soort 
countervailing power tegen bedrijven die allerlei 
argumenten aanvoeren om onder milieumaatrege
len uit te komen. Het lijkt mij een beter model voor 
het tot stand komen van snelle radikale ontwikke
lingen dan het model waar de overheid of de 
Europese Commissie weer een grootscheeps pro
ject op touw zet.' Kuijper ziet niet veel in deze bena
dering. 'Hoeveel bedrijven kunnen zo'n rol spelen? 
We hebben maar weinig bedrijven die echt zelf pro
dukten op de markt brengen.' Schenk handhaaft 
echter zijn bezwaren tegen programma's gericht op 
samenwerking tussen bedrijven: 'Die leiden hoog
uit tot monopolie-achtige situaties. Er worden mil
jarden in die programma's gestopt en wat er uit
komt is werkelijk, dat hebben mijn collega's in 
Straatsburg onderzocht, mini em.' Krozer is niet 
overtuigd. 'Onze ervaring met een Europees 
samenwerkingsverband op he\. terrein van micro
elektronica leert dat er wei degelijk iets tot stand 
kan komen. Als samenwerking nodig is om milieu 
als 'kans' te kunnen zien, moet men accepteren dat 
er tijdelijk oligopolistische verhoudingen ontstaan.' 
Kleinknecht vindt de waarschuwing van Schenk wei 

8. Informatie en literatuur over projec
ten op het gebied van procesinnovatie 
(zoals PRISMA) en produktinnovatie 

terecht. 'Vooral in Nederland worden dergelijke 
samenwerkingsprojecten al gauw een mantel waar
onder men kartelachtige vormen wil voortzetten'. 
Toch vindt hij het rationeel om enige samenwer
king voor te staan. 'Als je wilt innoveren is het van 
belang om bepaalde standaards te zetten, en daar
toe zul je moeten samenwerken. Daarnaast heb je 
bij een aantal innovaties gewoon infrastructuur 
nodig, en dat moet vanuit de overheid worden 
georganiseerd. Een elektro-auto moet een plaats 
hebben om op te laden; dat kun je als enkel bedrijf 
niet tot stand brengen.' Crone ziet ook een conve
nant als een vorm van samenwerking. 'Oat kan ont
aarden in een kartel maar ook lei den tot een innova
tief proces. Soms kan de overheid first movers via 
zo'n convenant of zelfs via wetgeving een steuntje 
in de rug geven'. Krozer merkt op dat 'steeds meer 
afspraken en convenanten niet prim air tot doel heb
ben om innovatie uit te Iokken. Dit is een belangrijk 
verschil met de wat oudere convenanten, en in dat 
opzicht glijdt het milieubeleid naar ben eden af.' 

Van experimenten tot opschaling 
Vander Vlist: 'Het is goed om met voorbeeld-pro
jecten te werken, zoals met Prisma8 en Promise is 
gedaan. Vervolgens kun je bekijken of die opgedane 
ervaring kan worden opgeschaald, en kun je ook 
naar normen kijken.' Maar, waarschuwt DeHaan: 
'Eerst maak je iets in het laboratorium, dan probeer 
je het in een proeffabriek, en dan blijk je vaak nog 
heel wat kinderziektes te moeten overwinnen. 
Lukt het in een proeffabriek, dan is nog niet zeker 
dat je het ook echt in een lopende produktie kunt 
krijgen.' Krozer: Inderdaad komen bij opschaling 
allerlei problemen aan de orde die men van tevoren 
niet goed kan overzien. Zo betekende de Hoog 
Rendements-ketel van Nefit een echte innovatie. 
Het bedrijf stond goed bekend, en toch gaat de 
diffusie heel traag . Oat blijkt dan onder andere te 
liggen aan het scholingsniveau bij de installatiebe
drijven; die kunnen er niet goed mee overweg. 
Niettemin, projecten als Ecolonia, of de Pelgrim
hof in Zevenaar lukken ondanks allerlei obstakels in 
de randvoorwaarden. Het gaat er nu om hoe we tot 
een grotere toepassing van de ervaringen komen, 
en dat weten we gewoon nog niet.' 

Schot: 'Experimenten worden veel te vaak opge
zet als technisch project zonder met het proces van 

(PROMISE) is onder meer verkrijgbaar 
bij het Rathenau-instituut (voorheen 
NOTA) in Den Haag. 
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opschaling rekening te houden door tijdig te com
municeren met veel partijen. Vaak worden er indi-, 
viduele ge1soleerde projecten gedaan die dan weer 
worden gestopt. Na afloop van het experiment 
moet je weer kiezen, want je kunt lang niet alles 
wat je geleerd hebt omzetten. Je loopt dante ver 
voor de muziek uit. Je moet doorgaan met experi
menteren en deeloplossingen doorvertalen naar 
bestaande situaties. Als de auto-industrie een radi
cale ontwikkeling wenst, formeert ze een apart 
designteam waarbij de expertise van overal wordt 
gehaald. Die laat men een of twee jaar apart wer
ken. Tachtig procent van de resultaten heeft geen 
directe waarde en legt men op de plank. Twintig 
procent heeft waarde voor de bestaande trajecten 
en wordt gebruikt. Zo'n mix van ontwikkelen en 
tijdelijk op de plank leggen, is een normale R & D

praktijk. 

lnnovatie zonder aroei 

Naast het streven naar 'eco-efficiency' onderscheidt 
Schot een duurzaamheidsstrategie. 'Het gaat niet 
aileen om 'rnilieuwinst op specifieke onderdelen 
maar ook over sociale aspecten, zeker op mondiale 
schaal, en trendbreuken. Wij hebben in het Westen 
tot nu gefunoveerd rond groei. Een van de uitdagin
gen van de toekomst is: innoveren rand arenzen. Hoe 
kan bijvoorbeeld Volkswagen proberen geld te ver
dienen met minder mobiliteit? Dan moet je eerder 
verkoper van transport dan van auto's worden, en 
diensten gaan koppelen aan transportsystemen. De 
bestaande autoconcerns maken hooguit auto's die 
voldoen aan strenge milieu-eisen. Ze zijn niet 
gericht op het ontwikkelen en produceren van duur

zaam transport; de risico 's zijn vee! te groot. 
Interviews bij de grote autoconcerns, ook in Japan 
en vs, hebben me tot de conclusie gebracht dater 
aileen trendbreuken te bereiken zijn door (tijdelij 
ke) samenwerkingsverbanden bij een project. Zo 
komen in Californie die elektrische auto's com
pleet met oplaadfaciliteiten er aileen dankzij een 
omvangrijk programma waarbij allerlei actoren zijn 
gaan samenwerken. Elektrisch vervoer maakt sys
teemoplossingen mogelijk en dus werkt men samen 
aan nieuwe koppelingen tussen systemen van open
baar- en personenvervoer. Zo 'n duurzaamheids
strategie overstijgt het niveau van ·het afzonderlijk 
bedrijf. Je moet bereid zijn om verder te kijken dan 
de grenzen van sectoren en beleidskokers. 'Bij 
innovatieve dynamiek zie je altijd dat technologi
sche ontwikkelingen eerst langs elkaar lopen. Op 

een gegeven moment raken ze gekoppeld, en dat 
moet eerst voor een gedeelte op lokaal of regionaal 
niveau. Ik pleit ervoor om in Nederland een aantal 
van dat soort initiatieven van de grond te krijgen: 
bijvoorbeeld het ''huis van de toekomst" . Er is wei 
zoiets, maar dat gebeurt op heel bescheiden schaal. 
Oat soort dingen moeten meer aandacht krijgen. 
De overheid moet veel standvastiger uitdragen dat 
duurzaamheid de toekomst is.' Kuijper oppert het 
idee van milieuvrijhavens waarvoor een algemene 
taakstelling van hogerhand geldt. Op grond van 
experimenten kun je dan nieuwe standaards gede
monstreerd en bijgesteld krijgen. Aldus zou jewel
licht een versnelling van de verbetering van de 
milieuprestatie kunnen bereiken. Van der Vlist: 'De 
bestaande regelgeving is daar weliswaar niet op toe
gesneden. Maar rnisschien kunnen we binnen de 
huidige wetten, zoals men in Amsterdam probeert 
met hun "stadsstolp", experimenteerruimte cree-, 
ren. 

De beslissende rol van de perceptie 

'AI deze voorbeelden vinden nog weinig navolging. 
Er is blijkbaar een groot verschil tussen onze per
ceptie en die van het bedrijfsleven en de politiek', 
meent Vander Veer. DeHaan reageert: 'We hebben 
vooral gepraat over ingrijpende veranderingen bin
nen ondernemingen en fundamentele oplossingen 
in de verre toekomst. Het is echter moeilijk om in 
een keer honderd meter ver te springen. Onder
nemers zijn voorzichtig, en met honderd kleine 
stapjes kun je ook honderd meter vooruit komen. 
Zo'n energieheffng sluit daar goed bij aan, maar hij 
zou vee! beter werken als ondernemers het milieu
probleem ook als h{m probleem zien, en niet als iets 
dat hen wordt aangepraat. Daarom blijft de centra
le vraag: hoe kun je de perceptie bij ondernemers 
veranderen?' Van der Vlist: 'Wat dat betreft is de 
politiek niet slim bezig. Het huidige beleid is vee! te 
grillig! De politiek zou volgens Vander Vlist met een 
duidelijke en betrouwbare visie voor de lange 
termijn moeten komen. 

Krozer bepleit een scherp onderscheid tussen het 
plafond dat uiteindelijk gehaald zou moeten wor
den, en wat er moet gebeuren op een termijn van 
vier a vijf jaar. 'Doorslaggevend is de perceptie die 
mensen hebben van de toekomst. Als ze zien dat je 
ook met "groene" tuinbouw rode tomaten kunt 
maken, dan kan het gaan lopen. Om de perceptie 
althans een beetje bij te schaven moet je zoeken 
naar iets dat op vrij korte termijn kan lukken. Dan 

e 
G 

k 



-
, en dat 
~gionaal 
n aantal 
krijgen: 
r is wel 
1 schaal. 
krijgen. 
cgen dat 
)ert het 
gemene 
md van 
Is gede-
je wei
van de 

'ist: 'De 
optoe
men de 
robeert 
.e cree-

rolging. 
1Ze per
)litiek', 
hebben 
•en bin-, 
•ssingen 
._om in 
Onder-

kleine 
t<:Omen. 
naar hij 
milieu
' als iets 
ICentra
nemers 
ft is de 
1 veel te 
neteen 
! lange 

!sen het 
n wor
tijn van 
otie die 
~ dat je 
n kunt 
rceptie 
zoeken 
:n. Dan 

S &_0 I I 1995 

moet je marktmogelijkheden creeren voor onder
nemers die iets willen, en dat begint nu eenmaal 
kleinschalig. Dan kan men denken aan de con
sumentenmarkt, aanschaffingenbeleid of norm
stelling. W at betreft R & o is dan van be lang dat de 

Epilooa 
De milieudruk wordt bepaald door hoe produkten ontwor

pen en aemaakt zijn, en door hoeveel we van elk van die 
produkten wensen te aebruiken - de consumptiepatronen 

bij een aeaeven bevolkinasomvana en inkomen per hoifd. 
In het Westen leent het consumptiepatroon zich tot op 

zekere hooate voor beinvloedinB in de aewenste richtin9. 
Voor de technoloaie aeldt dot in het bijzonder. Het aaat 

daarbij niet aileen om technoloaie op het niveau van pro

dukt - van wasmiddel tot woninB - if bedrijf, maar ook 

om vernieuwinB van 'technische trajecten' (bijvoorbeeld de 

verbrandinasmotor), en om ecoloaische moderniserinB van 

junctionele systemen - bijvoorbeeld het vervoersstelsel, de 

electriciteits- en watervoorzienin9, en ze!Js de stedebouw. 

Een voldoende tempo van innovaties, en de bereidheid ze 

toe te passen, zal cruciaal blijken te zijn voor duurzame 

ontwikkelina. 
Optimisme daarover is alleszins aerechtvaardiad. 

Technoloaie-ontwikkelinB is een continue exploratie van 

moaelijkheden om nieuwe dinaen te doen, if om hetaeen 

we al konden aoedkoper if sneller te kunnen. Bij deze 

zoektocht is de noodzaak van milieu-efficiency eiaenlijk 
systematisch over het hoifd aezien . Een in ecoloaisch 

opzicht zoraeloze technoloaie verst een moderniserina 

aericht op voldoende milieu-ifficiency (wat vee] verder 
aaat dan filters aan het 'eind van de pijp'). Daarbij zijn 

prikkels onontbeerlijk, die bedrijven aanmoediaen het 
innovatiepad te betreden . 

In het vooraaande aesprek wordt er herhaaldelijk op 

aewezen, hoe cruciaal de perceptie van het milieuvraaa
stuk is. Er wordt zeer divers teaen aanaekeken. We zien 

bij bestuurders, politici en bedrijven ruwwea twee bena
derinaen . De een beleift 'milieu' als iets dat teaenover 
'economie ' Staat. Een arote waarde toekennen aan milieu 
en natuur zou zich in zowel cultureel als technoloaisch 

opzicht moeizaam verdraaen met de moderne industrie1e 

economie en samenlevin9. Men maakt zich vooral zoraen 

over de kosten van milieumaatreaelen (veraelijk arbeids
kosten), en reaaeert cifhoudend. Milieu is, volaens deze 

9. Dit voorjaar verschenen in ons land 
ook twee proefschriften op dit gebied: 
R. Kemp, Environmental Policy and 
Technical Chana• (Universiteit van 

risico 's van diegenen die hun nek uitsteken enigs
zins verminderd worden . Als de overheid die paar 
dingen doet, stap voor stap, dan leven we hopelijk 
over twintigjaar in een mooiere wereld.' 

zienswijze, een modieuze, vanuit sommi9e aroepen aan de 

samenlevinB opaedronaen, bedrijfsvreemde kwestie die 
leidt tot allerlei complicaties en kosten . Het aeld dat een 
bedrijf zou kunnen besparen door processen en produkten 

noa eens aoed door te lichten op 'milieu ', is slechts 

peanuts; zo 'n operatie dus nauwelijks de moeite waard. 

Men blijft aericht op de milieuveraunninB, en dat was het 
dan. 

De onder ziet milieu en natuur als 'kapitaal ' waarmee 

in dit aardse leven veel zoravuldiaer moet worden omae
spronaen om er de vruchten van te kunnen blijven plukken. 

Men ervaart de internationale trend van toenemende 

milieu-eisen aan produkten en processen als onvermij

delijk, en ziet dat die eisen ook door marktpartijen worden 

aesteld. Voor een modern en op de toekomst aericht bedrijf 

zijn aoede milieu-prestaties onontbeerlijk voor een aoede 

concurrentiepositie. Verlies van marktaandeel dreiat ook 
als concurrenten in eiaen en aanpalende branches met 

concurrerende materia/en, produkten if constructies ko

men die uit milieuoptiek beter scoren . Men besift dat het 

bedrijf heift betaald voor de strdfen en eneraie, die het 

milieu belasten, zodat een toenemende milieu-ifficiency 
ook tot kostenbesparinB kan leiden . Men let op de milieu
produktiviteit en zoekt het antwoord in anticiperende, 

innovatieve, moderne oplossinaen, die reaelmatiB ze!fs 
rendabel blijken. Geestverwant zien in het openbaar be
stuur dat Nederland als hooaontwikkeld industrieelland 

met een arote bevolkinasdichtheid aedwonaen is, omwille 
van de letifbaarheid voor de bevolkinB en het vestiBinaskli

maat voor bedrijven, slimme oplossinaen te bedenken voor 
een ifficiiinte omaana met milieu, ruimte en natuur, met 

de beschikbare capaciteit van weaen, vervoermiddelen, 

voorraden water en eneraie. Eenmaal aevonden oplossin

aen kunnen we elders en later moaeliJk verkopen. 

Zo aezien, behelst het vooraaande rondetifelaesprek 
een verkenninB van moaelijkheden om - in de aeest van 

de tweede benaderinB - de zoektocht naar schonere tech

nieken en produkten - en de opschalinB en toepassinB 
daarvan - in een stroomversnellinB te brenaen. 9 

Limburg) en A.P.J. Mol, The Rifinement 
if production - Ecological modernization 
theory and the chemical industry 
(Universiteit van Wageningen) . 




