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-. .. .. . .. . In, 
OPGESTELD, DOOR: DE LADEI1 WERKGROEP GEZOIDSBESCRNING \, 

van de politieke partij Democraten'66. 

I. Balkanisatie van de; huidige gezonpheidsbesoherniing, 

Onder gezondheidsbescherming en milieuhygiene wordt verstaan 
dat complex van onderzoekingen, inzichten en maatregelen, dat 
zich bezig houdt met de toestand van de mens in het omringende 
leefmilieu en met dè gevolgen daarvan .op de gezondheid en ge- 

..voelens van Iwelzjn  of welbéhageri" van de mens. 
In onze maatschappij wordt dit leefmilieu, d.i.. onze "biosfeer" 

gewij

door de snelle technologische ontwikkeling thaS sterk -
zigd, veelal helaas in ongunstige zin. De ongunstige verade-
• ringen omvatten ondérmeer de vergaande vei'vuiling..en verQnt-
reiniging van de lucht, die wij inademen, van het water dat 
we drinken en van de bodem, waarop we leven. De; laatste,:..ordt 
mede verontreinigd met vele chemische stoffen o.m. inseoten-
bestrijdingsmiddelen, die daar van nature 'niet: in - voorkomen. 
Via de l'andbouijgewassen, veeteelt 'en grondwater komen-;velë van 
deze stoffen tenslotte in ons voedsel terecht, De aanwezigheid 
van voor de gezondheid schadelijke stfii ons -voèdsél ;.vormt 
op het ogenblik een dringende zaak. (i) • : 
Tevens vallen integraal alle nadelinge invloeden veroorzaakt 
door lawaai, in casu de geluidshinder onderdeze...def.xu.tie 
van gezondheidsbescherming. 
Dit lawaai wordt in de eerste plaats veroorzaakt door verkeers-
middelen, vliegtuigen, machines eto. Voorte geven onvolkomen-
heden in onze woningbouw dikwijls aanleiding tot veel lawaai-
overlast. 

Leefbaarheidare oliten. 

( . .In de economische wetenschap wordt op het 
theorieën omtrent zuiver "eôonömische welvaart" mede aandacht 
besteed aan de vele immateriele nadelen vérböriden aazdeze 
welvaart. Onder de immateriële nadelen die in een .welva.rts-
staat het welzijn  der burgers bedreigen behoren lucht-, en water-
verontreiniging, geluidshinder enz. 
Deze richting in de ecOnomie wordt ifl het Nederlands algemeen 
de "welvartstheorie" genoemd, hoete1 de benaming-welzijns-
theoriè de bedoeling betér zoü weergeven. ¶1t degenen die een 
grqte bijdrage aan deze welvaartstlieorie hebben geleverd be-
hoort in de eerste plaats de Engelse econoom E.J.Mihn. 
Mishan spreekt In zijn boek over de wêlvartseconomie (2) bij 
de behandeling van nadelige effecten veroorzaakt door snelle 
economische Foei,  zg.  "external diseconomies"  over 

(1) Prof, dr. H. Bloemendal: Voeding en kanker, Chemisch Weekblad 
1968 rnri 9, blz. 11 eni Prof. dr. J.P. Rith' Het tovièn 
van hulpstofen aan levensmiddelen tactie van risico's vbor 
de gezondhed, Ohemiech WekblacI 1968 blz. 13'. 

(2) E.J. Mishan°1  The costs  of eoonomc  growth  1968. 



- 2 - 

"industrial noise, dirt, stench, ugliness, urban sprawl  and.  
"other  features  that jar the nerves  and  impair the health  of  
many".  Mishan gaat er in zijn economische beschouwingèn prixi-.» 
cipieel van uit dat de mensen eenvi,udigweg het recht hebben op 
"privacy,  quiet  and clean air,  simple things, but for many 
indispensable  to  the  enjpyment.  
Echter kunnen deze fundamentele ec1itën vtn staatsburger in 
onze huidige technologische samenleving gemakkelijk in de ver-t 
drukking geraken. Een politieke'partij met toekomstviaie,dient..-, 
de staatsburger deze "leefbaarheiderechten" te garanderen. 
Voorts dienen alle burgers om wier "leefbaarheid" het tenslotte 
gaat, meer direct en ieer intensief bij het overheidebeloid 
te worden betrokken. - 

en allereerste taak van de gezondheidsbescherming in ons lind 
moet zijn tej streven naar voldoende kennis, inzichten en feiten-
materiaal omtrent deze problematiek. Tegelijk met de hierbij ij' 
verworven inzichten moet men komen tot een geintegreerd struc-
-buurbeleid, dat erop gericht moet zijn de mate van de nadelige 
verontreingn in ons leefmilieu te beperken tot een 'voor 
allen aanvaardbare niveau. 
Slaagt men erin de milieuverontreini.guig meer en meer te he- ( 
perken, dan kan er een punt koen waar het, mede gelet op de 
mogelijkheden  an  de technologie, matohappelijk "voôrdliger" 
wordt de dan nog resterende minimale ai1ieuverontreiniging 
maar te accepteren. Men kan dan volstaan deze verder te neutra-
liseren of te compenseren met daartoe gedigende maatregelen. 

Falen van het huidige beleid 

Helaas is er op het ogenblik inonp land  seen  sprake van  eon  
dergelijke duidelijke visie, noch op het be1ag van de afdoende 
gezondheidsbescherming in opze toekomstige technologische maat-
schappijstructuur, noch op de wijze waarp ee studie van deze 
problematiek op efi'ectieve wijze dient te worden georganiseerd. 
Th de meest urgente gevallen worden incidenteel wel de nodige 
ad hoc maatregelen getroffen. Doch doordat een fundaiiientele 
visie ontbreekt, heeft zich een uiterst verward bestel, kunnen 
ontwikkelen, dat zonder drastische wijzigingen o.i* zelfs geen 
basis meer kan zijn voor een verantwoord, ôde toekomst gericht 
strttcti.urbeleid. 
De in vele opzichten sterk verouderde  wetgeving is mede een 
sterk remmende factor voor het opstllen van een dergelijk 
strutuurbe1eid. 

Integrale plannii 

Een beleid inzake ontwikkeling.  splaing behoort naast een af-
wegen van de planologische en technologische aspect'en ook met 
name de gezondheidsbescherming in haar toekomstvisie te inte-
greren. 
Het ci.s t,p vrezen dat een planologisch te eenzijdig gerichte 
industri?le onlwikkeling in een bepaalde regio zeker zal leiden 
tot een ontoelaatbaar hoge verontreiniging van lucht, water, 
bodem en'voedsel;.hetgeen het. leefmilieu daardoor ernstig zal 
schaden. In bepaalde industriegebieden rond Rotterdam dreigen 
thans in dit opzicht reeds reele gevaren. (i) 

(i) De specialist _p ' het* gebied der ,  luchtverontreiniging Dr. 
L.A. Clarenburg verklaarde nög op 9-1-1969  dat "de voor de 
volksezondhèid. Gchadeljke luoitveontreinigin op vele 
plaatsen iiNeder1azid boven ,een medisch tolerabel niveau 
ligt". (Het Binnenhof 7a710-1-1969). . 
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• Het natioxiaTh paradepaard van onstuimige .e.çonomisohe groei 
is reeds nota beho in het vakblad der economie de Economisch- 
Statistische Bericliten als "een biologisch monstrum" gekwali- 
ficeerd, (i) 
Hèt Is' éen dringénde noodzaak bij een vèrtoord planning 

• van.nduatr.ie-enwoongeb.ieden tekomen tot een integratie van : 
L. doelmatig gebruik van de schaars ruimte 
2. de voor onze economie noodzakelijke technologische ontwikkeling 
3, een stelsel van inaateregelen dat de leefbaarheid van elke 

staatsburger in dat gebied kan garanderen (d.w.z. 'gezond- 
heidsbescherming) 

• Pas een voortdurende confrontatie en daarOpvolgende integratie 
van deze 3-aspecten (planologie, technologie en gezondheids-
bescherming) zal kunnen leiden toteon evenwichtigéloekomst-
pannin.g.. • 

Een frappant voorbeeld van de narigheid en frustraties, waarin 
de bewoners geraken indien bij de planning planblogie én tech-
nologie niet voldoend op elkaar waren aigestemd, is de geluids- 

( hinder bij het nieuwe Sohiphol, Men ma wel vermöeden dat be-
halve de gebrekkige integratie van de planologie (bouw Buiten-
veldert en Amstelveen) en de techniek (snelle invoering van 
atraalinotoren), de inbreng van de gezondheidsbeseherzing bij 
het opstellen van de plannen ook wel minimaal zal zijn geweest. 
Een tweede voorbeeld betreft de planoogiscbe blunders, die 
ertoe hebben geleid dat de woqngebieden van Pernis, Rozenburg 
en Hoogvliet thans onverantwoord en "angstig" dioit bij grote 
industrile complexen zijn gesitueerd. 
Gegeven de geplande technologische ontwikkeling van het Rotter-
damse "Europoort"-industriegebied hadden deze gemeenten daar 
geen woonwijken mogen bouwen. Thans zijn ,in feite de bewoners 
van deze nu weinig leefbare woongebieden het slachtoffer van 
een in gebreke blijvend beleid, dat de technologische ontwik-
keling onvoldoende had geco5rdineerd met een bescherming van 
het lefzailieu van de burger. 

Een adequate gezondlieidebescherming moet zijn een nieuwe over-
heidsorg, waarmee de belangen der betrokken burgers naast die 

( 
van belangengroepen voldoende gaaarborgd kunnen worden. 7. 

Bij projecten van ruimtelijke ordening zullen wij er in de 
toekomst naar moeten streven alle aspecten der gezondheidsbescherming 
(milieuhygiene, doch ook bv. behoud van recreat.egb.eden) 
van te voren bij de integrale onwikkelingsplanning te 
betrekken. Aangezien dit soms een afweging van gdeeltelijk 
tegenstr1jdie belengen kan betekenen, is het noodzekelijk 
steeds alternatieve voorstellen op te stellen. elk met zijn 
specifieké consequeities op de technologie en op de leefbaar- 
heid. Zor zal naast een eenzijdig industrieel garic1te pLanning, 
die kan leiden tot sterk verontreinigde regio's, waarin bet 
leefklimaat nog nauwelijks "gezond" genoemd 1çn worden, een 
alternatief plan moeten worden geformuleerd, dat ruimte laat 
vOor eféctire gëzondheidsbesheiming. Uiteraard • zal bij 

(i) H.B. Goettsch, Rotterdam, biologisch monstru, n E.S.B. 
van 6 juli 1960. 
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het laatstgenoemde plan ook de hiervoor benodigde kosten moeten 
worden-  gesáht,•zodatde theo'etiach'hierme.e verbonen relatief 
iets ger.tngere individueel te besteden koopkracht voor elke be- 

staatsburger- duidelijk. wordt. 
Een keuze tussen dergelijke alternatieve plannen dient in alle 
Zp.nbaarhe1d en langs democratische weg te geschieden. 

In de moderne welvaartstheorie Iran Mishan wordt gepoogd de nade-
lige kanton verbonden aan een 1eenzijdige ix1duntiile ontwikkeling 
al  by.  s1chto toestand dor milieuhygeite9  leven in lawaaiige 
st1. eden onder eluidsbinder van vliegtuigen economisch "meet of 
weegbaar'1  te maken. Dit i môciljk, och nadere st,idiea kunnen 
veheldrend werken. 
Pi als dit geschiedt kan mo-n .do nadelige effecten gaan afwegen 
tegen de onmskenbaro voordelei verbonden aan een gunstige indus-
trile ontwikkeling.  

pij. elke beschouwing over geondheidsbeacherming zal echter voor- 
dat  moeten staan dat een geheel ongeremde ecônomiche groei zeker 

n;i.et als een alleen zaligmakend dogma mag worden beSdhouwd. 
Al leidende visie dient  teed  te gelden dat elke 1ecrnologisohe/ 
economscho ontwkkelingsplanning ve3?geze1ld moet gaan 1jeên 
daarmee eintegreerd "pakket beschermingsmaatregèln" met ver-
neldng van de &aal'aan rerbonden kosten en van de inkomsten ver-
kregen ui-t vervuiïirigsheffingen van de betreffende industriën. 

II.Cenralisatie van onderzek 

De bovengeschetste integratie van planolog, technologie en ge-
zondheidsbescherming, nodig bij  eon  evenwichtige ontwikkelipgs-
p1aruung valt pas te verwezenlijken indien voldoende gegevens 
beechikbaai zijn omtrent de toestand der milieuhygiene in ons land. 
Helaas kan het huidige bestel van de gezondheidbescherining ons 
geen duidelijk overic}it gevn van de feitelijke situatie van het 
ogeriblik. Ook is het huidige  bestel niet in staat een democratische 
inspraak van de burger adequaat te organiseren evenmin als zij 
het nodige wettelijke toezicht qp reeds bestaande :heschertho. nde 
rnaatreelen kan leveren. De oorzaak hiervan is mede gelegen in de 
vergaande opeplitaing van de gezondheidsbescherming over tiental-
len ambtel1ke diensten en instituten, die op enigerlei wijze bij 
dezeprôb1ëma'tiekbétrokken ..zijn. Deze balkanisatie i :reeds zo- 
ver voortgeschreden ,;dat. een (onvolledige)„ inventarisatie van,. ( 
dieniteri en instituten het vQlgende beeld geeft 
Op het gebied der .luohtvoron.teinging zijn werkzaam. oa. :35 com-
missies,  instituter,  veroYiigingen en raden. 
Opgebiod vanverontreLnjging van de gehele bip5feEX doøv 
bestrijdingsmiddelen en andere scha4elijke tof en (inclusief  de 
controle van  one  voedsel) tenmiiste 44. (i) 
In een bijvoegsel worden onkele'cIer betokke4 Çenten,1.  

verenigingenenraden vtuten, laboratoria, 4.  Het 
totaal van diënsten, insitii.tqn  etc.,  op enigerei wijze met ge- 
ondheidsbe-echerniing n verbonde, moet derhalve op teniinste 75 
worden geschat. 
Dze chaotische situatie  nag  wel als een 1?a1- 1anisat1e werden 
gekenmerkt I 

(i) Zie Chemisch Weekblad 1968, nr. 45, blz.  17, ' , 
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Door de recente wet op .:1üchtverontTeinigin  wordt het vergun- 
nnsstelsel grotendeels opgedragen aan de provinciale besturen. 
Naast andere bezwaren tegen o dit systeem wordt hierdor in feite 
de onoverzichtelijkheid vide huidige situatie .iog gröter 
Er: zijn thans ambtelijke.diensten, en instituten van de rijksover-
heid, van de provinciale beetuien, van reio's, van degomeenten 
en van toegepast natuurwetensoiappelijk on4erzo?k T.LO. o± is 
evident dat zelfs het bereiken van effetieve, i1t beleid richten-
de coordinatie tussen zoveel diensten en instituten -thans bijna 
een onmogelijkheid is geworden. In elk geval kan uit een dergelijk 
verward bestel geen op de toekomst gerichte beleidvisie resul-
teren. (i) 

Op deze gronden stellen wij voor dat al het onderzoek op het ge-
bied van gezondheidsbescherming  on  een aanzienlijk deel van de 
controlerende taken wordt gebundeld in een nieuw €e stichten 
dentraal/filiká Instituut voor Gezondheidsbeschermix4ig. 

Dit nieuwe centrale instituut zal alle gebieden der gezondheids-
bescherming.-.mooton omvatten, als lucht- en watrvqrontreiniging, 

( 
controle op gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw,"ver-
ontreiniging van de bodem, onderzoek naa estnvan bestri.jdings-
mi.ddelen of van andere schadelijke stoffen i  on  oedsel ètc. 

Tevens zal dit intituut naast deze voornamelijk oh 9sci gerichte 
aspecten ook - e teohnische afdeling moeten bevattn die zich zal 
moeten bezighouden 3n5t geluidshinder en andere meer tecinische 
problemen als vui1verranding, veiligheieisen bij auto's en bij 
transport,, gevaarlijke atpf-fen-etc. 
Voor een deel der werkzaaihedenzal dit , instituut kunnen optreden 
als onderzoeklaboratorium ten dienste van het "Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid", voörnaielijk-voo de Inspectie 7voór Hygiene 
van het Milieu en bèlet met het Toezicht op Levenmiddelen. Deze 
irnpectia bezitten thans geen eigen laböratörium en zijn edwon-
gen  him  experimentool onderoek'on researchbpdr.achten aan diverse 
instituten uit -te besteden (bv. aan Rijksins1atuiit voor de Volks-
gezondheid, Keuringsdienst van Waren otc.). 

Het instituut dient zich ook te elsten mt he,'t uitwerken en uit-
voeren van de meest moderne,. " moeiLik ellanial ysemethoden op nieuwe 

( gebieden9  die steeds froquente worden teweeggebracht .dôbr de ont- 
wikkelingen op dit gebied. Als voorbeeld kan h eno ier worden gemd 
het moderne onderzoek van "plastic" verpak1&gsmateria41 volgens  
dc  eisen gesteld door de Warenwet. Dit onderzoek vergt een dus-
danige specialisatie dat hot zeker niet in alle 16 Keuringsdiensten 
van Waren kan worden uitgevoerd! Nieuwe onderzoekings- en analyse- 
methoden moeten in do huidige vea'snellg wetenschap ( en van 
de, miiie1. uerontrniging) met stoeda, rotere, f.eqentio worden 

:. :.. -Li itgewerk/itgeonen. ... . 

Ook in bepaalde ambtelijke kringen zelf heert bezorgdheid en 
fructrtie over de huidige chaotische toestand;' ook a hebben 
in ons land ambtelijke deskundigen niet het democratische recht 
openlijk van-.-hun wetenschappelijk inzichten te mQgen getuigen. 
Indien hunpriv-opvattingon hun werkgever zouden .Mishagen kan 
:h9n zelfs:  een algeheel spreekverbod door de:mi4ater worden op-
gelegd. Frtraties van hoge ambtsdragers komen duidelijk uit 
de verf in het boek "Zilveren sluiers en r verbogen gevaren" van 
dr. O.J. Brie.jôr, Overigens moest dr. rie$r mot de publicatie 
van zijn kritische beschouwingen wachten tot na zijn pensionering v.
als aireeteur van de plantenziektekwidige dienst. Dit mag wel 
kenschetsend voor de huidige situatie in 'bopaadç ambtelijke 
kringen worden genoemd 
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Nog afgezien van bovenstaande oanisätrische edenan wordt een 
vergaanae oent'alisati van het ond zoekaptaraat in feite al 
afgedwongen, door de rebhte oitn.ickeiingen in het analytisch-
chemisch onderzoek van diverse producten 

troeger kon men n.ormale chemische analysen nog verrichten met 
betrekkelijk eenvoudige én weinig kbstbare apparatuur. Voor het 
`onderzoek naar gèringe veontréingingenÏnluôht, water, bodë 
of voedsel worden thans moderne instrumentele 'techniek en toe-
gepast, die  theestal éen kostbare apparatuur vereisen. 
1tooeen modern ingerichte afdeling werkzaam op é6n der gebieden 
van gezondheidsbeschèrming is als een minimum dé vogende ohémisohe 

• apparatuur vereist .... 
enkele gaohromatografen met automatische verwerking der nalyse-
resultaten, ultraviolet--j en infraroodspectro.fotorneters, automa-
tische (kolom)ohrornatogr.afie, speotrofotoflurimeter, röntgen-
flupresoentie apparatuur en een apparaat voor massaspectrometrie. 
De aanschaf van deze chemische apparatuur alleen al (nog afgezien 
van technithöh itiii&htën.... Oör...gIüidte±ktëëtinenèhz.) 
wordt op tenminste ca. f 600.00( - tot f 900.000.- geraaud. (i) 

Het is evident dat de tientallen thans op dit gebied workzame ( 
..: Rij15iflstituten  on  de l gomeonte1jko.Keuringsdienston van Waren 

ich een dergelijk instrumentarium: zeker niet kunnen veroorloven; 
• nog afgezien van de moeilijkheid om voor een deskundige "bemanning" 

van deze aparatuurtë zorgén. De huidige instituten zijn daardoor 
iet in staat' alle problemen do gozándhèidsbesoherming 'volgens 
de meest moderne methoden te onderzoeken en genomen monsters 
wter, liiohtof voedsel op optimale j'zè' te analyseren. .411èèn 
al op deze praktische gronden is centralisatie zeker geboden. 

Bij ,de vereohillonde onderdelen der gezondheidsbescherming als 
bv. watervervuiling. controle op namenstelling:van ons voedsel 
worden vaak . )dezelfde of  n.Û'-  verwante chemische analysemethoden 

• 1 toegepast. Het maakt . in, pinoipe weinig verschil of oen deskundige 
.en]e1e  "parts  per.miliion" DDT moet bepalen in een monster melk, 
•4an wel in besmet rivierwater of ineen groudmonster. Het aantonen 
van een kankerverwekkende stof Als het. 3 4-benzpyreen op groenten 
als  by.  sla (door roetaanslag) vereist dezelfde chemische analyse-
methodiek als het aantçnen van deze stof in een monster lucht. 
Bovo'idien kan dezelf n de istruiuentele 
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 apparatuur worden toegepast ( 

voor ongelijksoortige analyson nodig in de onderoheiden gebieden 
dér gezonaheidsbesoherming. 
Al deze argwnentex noodzaken een vergaande centralisatie in het 
chomicli onderzoek. 

ïinieterie van Technologische Ontwikkeling . ••. • • • 

Pas een modern uitgerust eii mo1 voldoende deskundigen bemand 
oexrlraal Tnütituut voor Gezondheidsbesoherming zal in do toekomst 
in staat zijn alle aspecten der gezondheidthbesoherining t'è bestu-
deren en te overzien. Dit Instituut kan op basis van pariteit met 
de betrokken industrieön overleg plegen en komen tot de-o nood-
zakelijke maatregelen ter becoherming van  de leefbaarhoidin ons 
land. 

• (1) In d' Îndutiilaborato±±a'van bv. Shéll, Philips, Unilever, 
Staatsmfjnen, KoninkLjke Zout, is e dez apparatuur,vaak in veelvoud j 
eanvezig.In de discussienota "Technologische ontwikkeling en de Neder-
landse samenleving" van'D'66 vindb men de volgende beoijfering van de 
kosten verbonden aan ohemisoh-teohnisoh onderzoek"Researohgroepen 
mogen niet kleiner zijn dan 5 7 academisch gevörmden.Aangezion ruw-
weg de kosten van dergoLj1 kadêr per man f 150.000,- per jaar bedra-
gen,iztolusief instrtunentaie en hulppersoneel,zal een bedrijf... (lees 
hier Instituut)per jaar f 750.000,- - f 1.000.000.- kosten". 
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Aangezien het beleid inzake gezondheidsbesoherming ten nauwste 
verbonden is met de téchnologisohe ontwikkeling' zou het aanbe-
veling verdienen de gezonaheidabeeoherzniig ou1er te brengen b33 
het zozeer wenselijk geachte Ministerie vqor Tenoogeoho Ontwikkeling. 
Eet Centraal Instituut voor Gezondheidsbescherming zou volgens deze 
opvatting dan ook bij voorkeur'onder dit ministeiè thoerbén eesorteren. 

Als alternatief voorstel zou men  eon  constructie kunnen bedenken 
waar dit Centraal Instituut voor Gezondheidsbescherming mede 
onder het Ninsterie van Sociale Zaken en Volksgezondheid zou 
reesorteren. Er zijn echter in departementale kingen soms 
minder goede ervaringen-met een dergelijke gedeelde verantwoor-
delijkheid ! 

Tevens is er voor een effectieve bescherming van ons leefmilieu 
een scherper vervolgingsbeleid door de overheid noodzakelijk. 
Be betreffende wetgeving moet het de burgers mogelijk maken op 
zo eenvoudig .nogelljke wijze -hun so-ha--olaimen en moet ..- - 
voor' in staat -zijn aperte we ovt•redingen dus-danig .t.e...bo.- - 

straffen, dat het voorde b.eoka industrieën  etc.-  bedrijf  s- 
eoonomisoh.!'voordeli-ger". wordt., .ioh aan, de wetgeving te blijven houden 
of zidhalsnog -daaraan aan te passen. - -- - 

-Het ondermeer- inde, Wet inzake de Luqhtverontreinging voorge-
stelde vergunningenstelsel staat een dergelijk effectief en 
"open" overheidsbeleid eerder in de weg.-Een dergelijk stelsel 
van:vergunningen.:heeft de mogelijkheid in zich - op .-.den duur uit 
te groeien tot een z6 complex s-te1se]van gedetaillerde ambte-
lijke voorschriften, dat het voor-de burger een"ondoorzichtige 
zaak" wordt. Dit -kan leiden tot frustraties en onbehagen. 
Men moet er naer-- streven-dat de-burgersop eenvoudige wijze 
in de regelônd--:en âontrolerendo ambtelijke  instanties hun weg,  
nog kunnen vinden. - 

Aan een dergelijke.meer "open structuur!! mankeert -het op het 
ogenblik nog zeer, zie bv. de situatie inzake de geluidshinder 
bij- Schiphol.  

III,ICosten van gezond eidsh.esoherm 
De kosten aan een d.oelmatige gezondheidsbescherming verbonden 
zullen wel in bsolu.te zin aanzienlijk zijn, doch vallen in hö1 
niet vergeleken met de kosten d ez er gezondheid arg wanneer door 
onvoldoende preventieve maatregelen de gezondheid van groepe 
der bevolking ook in feite zou worden geuchaad. Dit nog afin 
van)alle economische schade toor milieuverontreiniging veroorzaakt. 
Tevens dient, een - deel z der koolenk. nodig voor bepaade aspectei, 
der gezondheidsbescherming als bijdragen voor bet.ei'e waterz4; -. 
veringeinstallaties en voor fundamentele. wetenschappelijk onder-
zoek te worden verhaald op de'otreffe'ide groepen  an  bedrijven 
en gëbruikos die deze vèrvuilin veroorzaken Men denke hierbij 
aan vervuiling van water door bepaalo bodri3ven, doch ook aan 
het gebruïk'an bepaalde wasmiddelen'  (i) en luchtveröntiOInigÏng 
veroorzaakt door auto's. 

(l)Wasmidclelen bevatten detergeiten en 
- 'verbonden rblthatiek zal uitvoerig 
do volgende discussienota. - 

fosfaat. De hiom'ee 
wordeh bphandsîd in 
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..De::kooten verbonden aan de nadelige invloeden veroorzaakt door 
eX0eDo2f gebruik van .nsecten- en onkruidbestrijdingomiddelen 
zullen op de produo€nten en gebruikro van deze middelen moeten 
worden verha4ld. In  doze  redenering zal een ongebreidelde tö-
paccing van deze giftige middelen, die vaak technisch goedkoop 
kunnen worden geproduceerd, dienen te worden geremd door een zg. 
"oohadelijkheidsIeffing" vooral indiende toepassing V  an  deze 
producten niet strikt onmisbaar voor's  lands  volkshuishouding 
geacht ifloet worden. 
Hierdoor al research naar minder schadelijke middelen worden 
gestimuleérd 1 ... . 
Men dénke bijvoorbeeld aan een schadelijkheideheffing. op. procluo- 
ten als de fosforhoudende inseoticiden bevattende "Vapona,strip", 
die bij ondeskundige gebruik schadelijk voor de gezondheid kan 
zijr !. Evena].s.bij de accijns op  alcohol Iran hiervan eoi zekere 
preventieve werking uitgaan.. . 

In prinoip,e kth men stellen dat hoe. groter de bevolkingsgroep 
is die nadeel ondervindt van de.toogebraôhtevorvuiling, gepro-
duceerd door een bepaalde onderneming, hoe hoger het bedrag zal 
moeten In, dat deze aan zg. compensatieheffingen  zal moeten 
betalen.1). Uit het totaal van dezeheffingen dienen.,de.to.tale ( 
kosten n&dig voor de boetrjding der milieuverontreinging.,e worden 
betaald. Deze werdei door Biersteker (2) voor de kom endo 30 jaar 
geschat op 50 miljard gulden. 
De toç.etand waarbij ons leefkliiaat vrij straffeloos verontrei-
nigd mag worden en do milieuverontre3.nlglng uet economisch aan 
de vertuilern kan worden "doorberekendt' moet zo spoedig mogelijk 
worden beëindigd. Wenselijk 15 een tcostan4 waar het principe 
deI4Màrtstheorie "Wie vervuilt, wordt ten volle met de con-
seq.ientios daarvan belast" ook in de praktijk wordt-doorgevoerd. 
De verontreiniging van  one  leefklimaat, die reeds Jang maatschap-
pelijk verliesgevend 15)  zal volgens deze visie ook bedrijfa-
economisch verliegevend moeten w-orden. 
Als een ander voorbeeld van dit principe dienen de reders van 
olietankero en de oliemaatschappijen mede verantwoordelijk to 
worden gesteld voor de kosten .van d gi e  reining  van• stranden en 
havens van...olie gevloeid uit gestrand tnkàIiepèn.........dbze 
gedachte ook bij de betreffende industrieön zelf al leeft, blijkt 
wel uit een vrijwillig aanbod van 7 grotè àÏiemaatsohappijôn ter 
vorming van èen eeervefonds waaruit deze kosten mede kunnen 
worden bestreden (). 
Aangezien  doze  en soortgelijke kwesties mede tot het internatio-
nale recht behoren, dient de regeling op dit punt tot do nodige 
initiatieven te komen. 

De Nederlandse indutrio zal zeker bereid zijn aan dergelijke 
wettelijke piaatregolen mee te werken. Grdte en middelgrote industrie-
en nemen op het ogenblik reeds uit vrije wil kostbare maatregelen 
om verontroiniging.van hun eigen omgeving te voorkomen. 

(1) J.P. Htlnd en J. Lintjer. Hot optium van Pareto in de wetgeving, 
E.B., 20 maart 1968, blz. 264. 

(2) K. Biersteker, referaai, Tijdschrift SOc. Gneeskunde, nr. 45 
(1967), blz.  77. 

(3) Chemisch Weekblad 1968, nr. 47 van 22 november, blz. 20. 



Dit is... gedeeltelijk welbegrpen-, eigenbelang; immers- een-bedkijf 
krij't 'snel èen slecht "image" door een ongunstig leefklimaat 
in de fabriek, hetgeen de bedrijsafeer, de arbeidsvrede en bedrijf s- 
eÏta±enthigiinstigkan beinvloeden. Een rem bij ditatreven  

JP  echter mede elegei in de houding van enkele kleine indus- 
trion, ie door minder verantwoordelijkheidegevoel niet altijd 
vrJjwilli tot dergelijke maatregelen overgaan h daardoor soms 
in een gunstige ooncurrentepositie kunnen komem. 
fle1 gróôt&té deel der Nederlandse industrie zal echter-een wet- 
telijk bestel Van maatregelen en verordeningen op dit gebied 
zeker niet ongunstig beoordelen.  

IV.  Universitair onderzoek I  

Het in deze discussienota voorgestelde Centrale/Rijks Instituut 
voor I.Gezondheidsbescherming zal moeten worden "bemand" met er-
varen deskundigen Helaas is het aantal deskundige academici en 
technici op dit vakgebied in ons land uiterst gering. Het zijn 
hoofdzakelijk biologen, ohemici, farmaceuten en medioi die zioh 
tijdens hun loopbaan in dee inteidieciplinaire tak Van weten-
schap hebben gespecialiseerd. Voor dit speciale vak bestaat. pp 
het ogenblik geen enkele mogelijkheid voor een gerichte acade-
mische opleiding aan 6én onzer universiteiten4 Slechts de nieuwe 
Technische Hogeschool Twente heeft het lofwaardige initiatief 
getoond ter oprichting van een leetoraat in de Gezo 

11 
ndheidstech-

niek (1). 

Teneinde in. de toekomst overde .noige vakbekwame speoialiatei 
op dit gebied te kunnen beschikken is het gewenst dat het "vak" 
gezondheidsiesoherming of milieuhygiene aan meerdere universi'-
teiten en hogescholen zal worden onderwezen. Daar dit "vak" een 
synthese is van gebieden behorende,-toto-de farmacie, ohemie, 
biologie, geneeskunde en natuurkunde, is het wenselijk in uni_r 
versitair verband tot een zekere spreiding van de diverse Leer-
stoelen over de onderscheiden (sub)faculteiten te geraken. 
Men zou dan tot een tekér6 taakverdeling in hét Onderwijs en 
onderzoek kunnen besluiten, waarbij elke leerstoel die problemen 
zal bestuderen die het dichtst bij zijn eigen vakgebied liggen. 
Zo zullen ,leerstoelen gezondheidsbescherming in de chemische 

( subfaculteit speciale nadruk kunnen leggen op de ontwikkeling 
van moderne analysemethoden en op het onderzoek van chemic)e 
reacties tussen bestanddelen van smog  etc.  Een leerstoel milieu-
hygiene in de biologische subfaoulteit zou  by,  de nadruk kunnen 
leggen op een studie over de verse ringen in het natuur]Jjlç 
biologisch evenwioht door de introductie van diverse vreemde 
stoffen door de mens. 
In de farmaceutsche 'ubfaculteit zou een leerstoel in de 
chemische toxicologie de sohadelijkheid van die vremde stof±en 
aanwezig in voedsel, water  etc.  moeten bestuderen. In de medische 
faculteit zou de leerstoel in de milieuhygiene zich meer op de 
gezondheidsaspecten kunnen richten  by.  op een onderzoek naar de 
relatie tussen bepaalde typen luchtverontreiniging  on  sommige 
ziekten der luchtwegen. 

(i) Wel moet hier met name worden genoemd het voortreffelijke 
(pioniers)werk van prof. H. van Genderen aan de diergenees-
kundige faculteit, Universiteit van Utrecht, die de grote 
sterfte onder roofvogels heeft kunnen toeschrijven aan het ge- 

bruik van ohloorhoudende insecticiden o.m. aanwezig in 
zaaigranen. Zijn leeropdracht is echter in feit niet de 
milieuhygiene 
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Een leerstoel in de subfaculteit der natuurkunde zou zich kunnen 
specialiseren in C11medische physica", op gebieden  ale  metingen 
van 'geluidshinder en de invloed van geluid eto. op het mene1]Jk 
organisme. 
Alo een practische, eerste "verdeelsleutel" zou men kimn.endênken 
aan tenminste 2 leerstoelen in do chemische, 1 in de. farmaceutische, 
1 in de biologische,.:,? in de medische faculteit en 1 in de sub-
faculteit dor natuurku.ne, deze over al onze unversiteiten ver-
spreid 

In deze universitaire centra kunnen die specialistische fundamen-
tele onderzoekingen worden verricht, entrale 
instituut geen plaats zal zijn. Het zal ineen dergelijke constel-
latie mogelijk zijn te komen tot een goede uitwise1ing van ideeen 
levend in de  dive  cse onderzoekoentra. In deze opzet zal men zeker 
komen ot een brede visie inzake de gezondhèidsbeeclierming in 

• :öns land, zowel wat de huidige situatie betreft als wat .de toekom-
etige ontwikkeling zal vereisen. Deze kennis zal dan met de ziens-
wijzen op de gebieden der planologie en technologie moeten worden ge- 
intogmerd tot een evenwichtige ontwikkelingsplanning. ( 
Tenslotte moet er gewezen worden op de noodzaak van een harmoni-
satie van wetgeving inzake gezondheid.sbesoherming in Veateuropeee 
verband. Bij de eisen gesteld aan de zuiverheid.  an  levensmiddelen 
is deze harmonisatie ;reedri sterk gevorderd. Ook bij de beoordeling 
van de toelaatbaarheid van bestrijdingsmiddelen is een internatio-
nale harmonisatie reeds redelijk op gang. Echter ook bij do andere 
aspecten der gezondheidsbescherming moet een dergelijke harmoni-
satie worden nagetreefd. stringente maatregelen ter voorkoming 
van watervervuiling zullen n.1. nooit voor 100% resultaat sorteren 
indien hieraan ook niet in ons omringende landen als West-Duitsland 
en Frankrijk paal  on  perk wordt gesteld 

De grote bevolkingsdichtheid in Nederland, vooral in de randstad 
Holland, maakt milieuverontreiniging ernstiger dan in vele ons om-
ringende landen. Het ia noodzakelijk dat in Europees verband onze 
wetgeving inzake gezondheidsbescherming vooruit loopt op die van 
andere landen. Dnze grote bevolkingsdichtheid is een voldoende 
reden om bovengenoemde harmonisatie niet zodanig te interpreteren, 
dat onze wetgeving een "grootste gemene deler" mag worden van de 
wetgevingen in omringende landen. Veeleer. za. Nederland als een 
"model" kunnen dienen, waar met deze nieuwe inzichten de nodige 
ervaringen kunnen worden opgedaan. 
Deze ervaringen moeten dan als voorbeeld dienen voor toekomstige 
geharmoniseerde Europese wetgevingen op dit gebied. Men kan dit 
enigermate vergelijken met de positie in .e USA van de staat  
California,  die op te1e gebieden een voorbeeld.  is geweest voor 
latere algemene maatrt.egelen inzake gezondheidsbescherming in de 
hele Verenigde Staten. 

t 

. I .• 
•. -. . 

- :-' 
.- 
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Bijvoegsel 1 

Lijst van diensten en instituten betrokken bij de gezondheidsbescherming 

Gros' l. Dienst  en,4nstituten,.  cornmLsies, raden  etc.  .betroken bij 
do.1uohtveronteiniging in Nederlan&. 

OVERHEID 

Rijksoverheid '2 ............... ..:. ' 

i van Scile Zaken on Vlkge•zondheï Di±eotie Volks- 
..gezQndheidi,Hoofdinspecti,e Volksgezondheid lat met, het toe-
zicht op de Hygiene van dt milieu. ' 

2. Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, Laboratorium Bodem, 
water, lucht te Bilthoiren. 

3. Raad inzake de luchtverontreiniging. 

4. Rijksdienst voor het Nationale Plan. 

( 5. Centrale Dienat voor de Arbeidsinsp'otie; Arb'eidsinpectie; 
Directeur van de Arbeid. 

6. Bijkswaterstat o.a. Arrondissement Rotterdamse Waterweg en 
Rijk shavendienat. 

Provincie (1echts voorbeelden , niet volledig  

7. Provinciale' Raad do±de'Vôlkeezondheid in Zuid-Holland -.  
Commissie voor advies en bijstand voor.de hygieie, van bodem, 
water lucht. 

8. Provinciale Waterstaat in Zuid-HoInd, Afdeling Zuivering 
van afvalwater en . ' 

9. CoörIinatie-Commiasie Meting Luohtveront,einiging in Zuid-
Holland.- bestaande uit G.S. Zuid$iölland. 
Rijzmondbostuur. - 

' . •' 

- B en W vantRotterdam, 
Contactcommissie Bodem,' water iluôht  vanDelft,Nootdorp, 
PJjnaoker, Rijswijk, Schipluidenôi'-' B en Wvan Westiandgebied 
(De Lier, Monster, Naaidwijk, NaelandénWateri'igen). 

(In ander provincies andere, soms analoge atrukturen). 

Regio - 

1Q. Cntra1e Meld- en Regelkamer :van, Openba.r Licha€m Rijnmond, 
Commissie Milieuhygiene (aan dit intergemeentelijk overleg 

s 'eieiï dè1 Rottèrdam,Sohiödm, V1aardin.gen, Massl(i±a., 
Spijkenisse en Rozenburg). 

11. eg.oirnle Commiusie Luchtverontreiniging ¶wene. 

12. Centrale oo5rdinetiecommissie 1uohtverontreinpin Noordzee-
kanaalgebiod (Amsterdam-Zaans treek-Kennemerland). Deze 
'oonmisaië treldt öp als bëstuur v&n het Iiteeiiaa1 meet-
net luchtverontreiniging rond het 

î' Zaañne"Oommiasie vöôr'M-ilietihygi'ene met 'Dpart chèthié'ch '1.bora- 
'1 

toru 
 

14. Technische Cômmiaaie Bëtuurlijke 'Commlasiô j•nakeluohtvor-
ontreiniging voor Zeeuws-Vlaanderen (in voorbereiding Provin-
ciale Raad inzake luchtverontreiniging Zeeland). 
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Gemeenten 

T5. Wrkgroe ltichtvero-ntreinging Gemeente otterdam(o.m. G.G. en 
G.D., amtenaren Hinderwet, wijkcommissies). 

1..16. Xeuringsdienst•an Waren Rotterdam. afdeling Onderzoek Lucht-
verontreiniging. .  (doze  dienst doet in feite het meest moderne 
chemisch onderzoek op het gebied van luchtverontreiniging). 

17. Werkgroep luchtverontreiniging in Den Haag en idin andere 
gemeenten o.m. Delft. Dordrecht,Vlaardingen. 

18. Commissie Verontreiniging Water, Bodem en Lucht, gemeente Rotterdam 

VOorts diverse gemeentelijke commissies voor Volksgezondheid en de 
Hinderwet. 

Wetensohap1jjk onderzoek - 

19. Technische Hogeschool Delft, afdeling gezondheidstechniek. 

20. T.H. Twente, afdeling chemische gezondheidstechniek (lectoraat). 

21. Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde. 
( 

22. Coronel Instituut voor Arbeidshygiene, Médisèhe Faculteit, 
Universiteit van Amsterdam (o.m. ondezoekohadeljkheid van 
ioôd afkomstig uit verbrandingsgassenvanauto'.s;). 

25. Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde, sectie 
Milieuhygiene. 

24. Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek. 

25. Biologisch Station, Wijster. 

26. Veiligheidsinstituut, Amsterdam. 

27. K.N.M. I., werkgroep luchtverontreiniging. 

28. Commissie Luchtverontreiniging TNO o.a. Instituut Gezondheids-
techniek TN O, vooral afdeling Buitenlucht. 
Regionale Stuurgroep Nieuwe Waterweg. 
Contactcommissie Meetmethoden. 
Contgotôoinmisie Technische Preventie. 
Werkgroep Nieuwe Waterweg. 
Werkgroep S0-bopa11ng. ( 

29. Gezondiieidsorganieaiie TNO. 
• 

Industrie en particuliere Verenigingen 

30. Stichting Concawe, Den Haag, van de gezamenlijke p.eoleummaatschappijen 
Afkorting  Conservation  of Clean Air and Water, Western  Europe.  

51, flaad van Nederlandse Werkgevers, Commissie Industriewater en 
?Ii1ieuhygienô.': • 

• 

32. Induetrielaboratoria van diverse bedrijven  by.  Centraal Laboratorium 
Staatsmijneii,àfIé1ing Lucht- en waterverontreiniging.en explosie-
gevaar te Geleen. 

33. Vereniging ter Bestrijding-van de luchtverontreiniging in en om 
het Waterweggebied. 

34. Koninklijk Instituut van Ingenieurs, afdeling Gezondheidstechniek. 

35. Nederlandse Vereniging tegen Water-9  bodem-'en luchtverontreiniging, 
uitgave van .iet. blad "Water, Bodem, Lucht". 
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Bijvoegsel 2 

Lijst van diensten en instituten betrokken bil de gezondheidsbescherming 

Coep 2. Diensten, instituten enz. betrokken bij de controle van 
ons voedsel en bij de toelaatbaarheid en gevolgen van 
bestrijdingsmiddelen in ons leefmilieu. (1) 

1..Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, laboratorium voor  
Toxicologic  te Utrecht en het laboratôrium voor chemisch 
levensmiddelenonderzoek te Blithoven. 

2. Rijkszuivelstation, Leiden. 

3. Centraal Diergeneeskundig Instituut, Rotterdam. 

4. Instituut voor Veterinaire Farmacologie, Universiteit van Utrecht. 

5. Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek, IJmuiden. 

6. Instituut voor Toegepast-bidogisoh onderzoek in de natuur. 

7. Rijksinstituut voor Veldbiologisoh Onderzoek ten behoeve van 
het Natuurbehoud. 

8. Plantenziektekundige Dienst, Wageningen. 

9. Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouw-
gewassen, Wageningen. 

10. Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater, Voorburg. 

11. Rijkszuivel-Agrarisohe-Afvalwaterdienst, Arnhem. 

12. Instituut voor Fytopathologisch Onderzoek, Baarn. 

13. Laboratorium voor Insecticiden Onderzoek, Wageningen. 

14. Laboratorium voor toegepaste Entiologic•,.. 

15. Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO, Zeist, en andere 
instituten behorende tot de Voedingeorganisatie TNO. 

16. Gezondheidsorganisatie TNO. 

17. Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de hygiene van het milieu. 

18. Hoofdinspectie belast met het toezicht op levensmiddelen. 

19. Geneeskundige hoofdinspectie van de Volksgezondheid. 

20. Arbeidsinspectie. 

21. Commissie van Fytopharmacie, 

22. Commissie TNO voor Onderzoek inzake Nevenwerkingen van Bestrijdings-
middelen. 

23, Afdeling Levonrnniddelenleer en  Toxicologic  a/h Farmaceutisch 
Laboratorium, Universiteit van Utrecht. 

24. Coronel Instituut voor Arbeidehygiene. Universiteit van Amsterdam. 

25 t/m 41. De 16 Keuringsdiensten van Waren n.b. te Rotterdam, Amsterdam, 
Den Haag, Haarlem,Utrecht, Maastricht, Den Bosch, Zutphen, Enschede, 
Leeuwarden, Nijmegen, Groningen, Goes, Alkmaar, Dordrecht en Assen. 

42. Controlestation voor Melkproducten, Den Haag. 

43. Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. 

44. Hydrobiologisch Instituut van de Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. 

(i) Zie o.m. Chemisch Weekblad 1968 nr. 45, blz. 21. 
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