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VOORWOORD. 

Deze discussienota Lange-termijn milieubeleid wordt uitge
bracht aan de vooravond van de Algemene Leden Vergadering 
van 0'66 op 29 en 30 oktober 1982, waar het milieu (de her
ziening van de milieuparagraaf uit het Beleidsprogramma) 
op de agenda staat. In de nota proberen wij achtergrondma
teriaal voor de discussie aan te dragen. Het is de bedoe
ling dat aan de hand van reacties op deze discussienota, 
binnen ca. een jaar een volwaardige nota wordt uitgebracht 
door de SWB. 
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1. INLEIDING. 
Het milieubeleid verkeert in een crisis. Tien jaardepar
tement van Volksgezondheid en Hilieuhygiêne heeft niet de 
doorbraak in milieubewustzijn en de grote schoonmaak van 
Nederland opgeleverd die men daarvan had verwacht. Het mi
lieubewustzijn dat in de jaren zeventig in Nederland zulke 
grote hoogten bereikte is onder druk van de economische 
crisis gestadig afgenomen. Het milieu dat in sommige op
zichten (lucht) is verbeterd gaat in andere opzichten nog 
steM achteruit (natuurwaarden) en verder zijn we ons er 
van bewust geworden dat wij in het verleden sommige gevaren 
geheel over het hoofd hebben gezien (gif in de bodem). 

Een doeltreffend milieubeleid is all•en mogelijk wanneer de 
organisatie van de OVerheid, en meer in het algemeen de in
richting van de samenleving daarop is toegesneden, ên wan
neer er voldoende wil bij de bevolking bestaat om zo'n 
doeltreffend milieubeleid te steunen. Aan beide poten 
schort het een en ander. 

In deze nota behandelen we niet.de vele maatregelen die in 
verschillende sectoren van milieubeleid (natuur, water, 
bodem, lucht etc.) moeten worden genomen; het gaat hier om 
de manier waarop de OVerheid moet zijn georganiseerd (de
partementale indeling, verdeling van bevoegdheden tussen be: 
stuurslagen etc.) en over de manier waarop het milieubesef 
onder de bevolki~g kan worden verbeterd. 

Uitgangspunt voor het milieubeleid is voor ons, in aanslui
ting op de World Conservation Strategy van de IUCN (1) dat 
~biosfeer- de dunne laag rond de aardkost waarin alle le
ven zich afspeelt - zo wordt beheerd en gebruikt dat de 
huidige en toekomstige generaties daarvan het grootst moge
lijke voordeel trekken, en de biosfeer toch niet in waarde 
en verscheidenheid inboet; tegelijkertijd wordt die waarde 
en verscheidenheid ontzien omwille van de waarde van de na
tuur zelf (een ethisch motief dat in de World Conservation 
Strategy niet sterk naar voren knmt). 

Met al zijn technisch vernuft is de mens niet meer dan een 
onderdeel van zijn omgeving. Door de enorme verruiming van 
menselijke technische mogelijkheden, en de sterk gegroeide 
bevolking is de druk die de mens op zijn omgeving legt, in 



de laatste eeuw zeer sterk toegenomen. De waarde en ver
scheidenheid van de biosfeer gaat daardoor op vele plaat
sen achteruit, waardoor evenwichten zich op een lager ni
veau gaan instellen. De kans op grote verstoringen (plagen, 
bijv. van superresisente plante- en diersoorten) neemt 
daardoor toe. Omwille van het belang van onszelf en van 
toekomstige generaties moet deze ontwikkeling worden omge
bogen. Hoewel wij met de huidige kennis niet kunnen uitma
ken tot hoever de mens kan gaan met verstoran van ecolo
gische systemen zonder zichzelf te schaden, is toch duide
lijk dat dit op een bepaald moment kan gebeuren (en in ve
le gevallen al is gebeurd). Dit betekent dat er grenzen 
zijn aan ingrepen in de natuur, die de mens uit eigenbe
lang niet mag overschrijden. 

Naast deze op de mens toegespitste overwegingen is voot ons 
van belang dat de mens juist vanwege zijn technisch ver
nuft en het effect van dat vernuft op de natuur een verant
woordelijkheid heeft voor het in stand houden van die na
tuur zelf, en daarom alleen blijvend natuurwaarden mag ver
nietigen wanneer daarmee werkelijk essentiêle menselijke 
belangen zijn gediend. 

Een centrale doelstelling van Overheidsbeleid moet daarom 
zijn het handhaven van de waarde en verscheidenheid van het 
ecologisch systeem. Zo'n beleid beperkt zich niet tot Ne
derland: het effect van menselijk ingrijpen op natuur en 
milieu vormt een probleem op wereldschaal. 
Milieubeleid is daarom nooit alleen nationaal beleid maar 
altijd tegelijk internationaal beleid. In dit kader moeten 
worden genoemd beheer van grondstoffen en brandstoffen, be
scherming van oceanen en van natuurgebieden van internatio
nale betekenis. Ook terugdringing van de vervuiling kan in 
laatste instantie alleen wanneer dat langs internationaal 
gecoOrdineerde weg gebeurt. 

Toch vindt een belangrijk deel van de beleidsvorming op na
tionale schaal plaats. Milieubeleid is daarbij in onze ogen 
niet iets dat dient te worden afgewogen tegen andere be
leidsterreinen. 
Juist omdat het handelen van de mens te allen tijde ecolo
gisch inpasbaar moet zijn valt met 1e eisen van milieube-
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leid in laatste instantie ook niet te schipperen. Dat houdt 
niet in dat milieubeleid compromisloos beleid is; maar de 
compromissen die vanuit het milieubeleid gesloten kunnen 
worden moeten eerder worden gezocht in het uitsmeren van de 
tijd waarover maatregelen worden genomen, dan in het aan
tasten van de eisen zelf. 
Dat betekent weer niet dat milieubeleid tegengesteld zou r· 

zijn aaneconomisch beleid, omdat in het milieubelang het 
economisch belang in laatste instantie niet meespeelt; in 
onze ogen is het eerder zo dat een goed milieubeleid op 
lange termijn juist een voorwaarde is voor een gezonde eco
nomische ontwikkeling. Een economie die geen rekening houdt 
met de eisen van het milieu komt te zijner tijd immers voor 
hoge schoonmaakkosten te staan. Daarnaast kan, in nationaal 
kader, gewezen worden op de mogelijke voordelen die de na-
tionale industrie zou kunnen verwerven op innovatief gebied 
wanneer in eigen land een doeltreffend milieubeleid wordt 
gevoerd. 

Onder alle economische omstandigheden dient een doeltref
fend milieubeleid te worden gevoerd; onder alle omstandig
heden is ook een speciale aandacht van de Overheid voor het 
milieu nodig. In de maatschappij ontbreken immers belangen
organisaties met een voldoende zwaar gewicht die het mille~ 
belang behartigen. De oorzaak daarvan is dat een goed mil
ieuweliswaar het belang van iedereen is, maar niet dat van 
een bepaalde groep in de samenleving. De normale verhouding 
tussen Overheid en belangengroeperingen waarbij de Over
heid het juiste midden tracht te vinden tussen de verschil
lende belangengroepen functioneert op het gebied van milieu 
dan ook zeer slecht. In feite kan het bestaan van particu
liere milieubeschermingsorganisaties met de rol die zij in 
de huidige samenleving spelen gezien worden als het teken 
van het falen van de Overheid bij het beschermen van het 
milieu. Het behartigen van een belang dat zo zeer het be
lang van ieder is, is bij uitstek een taak voor de Overheid, 
waarvoor deze zich indien nodig ook tegenover alle belangen
organisaties moeten kunnen opstellen. Nogmaals: dit is niet 
bedoeldom een tegenstelling tussen milieu en economie te 
creëren maar vanuit de overtuiging dat een doeltreffend mil
ieubeleid op langere termijn ook voor een gezonde economi-
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sche ontwikkeling een voorwaarde is. 

Oe gedachten van 0'66 over het milieubeleid zijn gebaseerd 
op deze twee uitgangspunten: dat een zekere kwaliteit van 
het milieu onder alle omstandigheden gehandhaafd dient te 
worden; en dat de OVerheid op het gebied van het milieu 
een bijzondere, eigen verantwoordelijkheid heeft. 
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2, INSTRUMENTEN YAN MILIEUBELEID. 
De instrumenten die men voor het milieubeleid wil hanteren, 
hangen samen met een visie op de relatie mens-natuur, op de 
manier waarop die relatie in het menselijk handelen een 
rol speelt, en op organisatie en functie van de overheid. 

De relatie mens-natuur zien wij als een verhouding waarin 
mens en natuur elkaar wederzijds kunnen verrijken of ver
armen. Tegenwoordig heeft de mens vaak een verarmend effect 
op de natuur, maar - zeker in historisch perspectief bezien 
- een verrijkende invloed van de mens op de natuur i ook 
mogelijk. Daarnaast is van belang de verrijkende invloed 
van de natuur op de mens, waarbij natuur evenzeer als vor
men van produktie kan bijdragen tot de menselijke welvaart, 

Milieubeleid bestaat, uitgaande hiervan, uit het terugdrin
genvan die menselijke activiteiten die teveel verstorende 
werking hebben op het ecologisch systeem, en uit het ont
wikkelen en stimuleren van menselijke activiteiten die een 
verrijkende werking hebben op dat systeem. Het bestaat niet 
alleen uit het opwerpen van een dam voor schadelijke acti
viteiten, maar ook en vooral uit het ontwikkelen van initia
tieven die een alternatief kunnen vormen voor milieuversto
rende bezigheden, 

Gezien de veelheid van activiteiten waarmee de mens invloed 
heeft op het ecologisch systeem, is het coördineren van die 
invloed vanuit één punt een ondenkbare zaak. Ook voor de 
overheid geldt, dat zoveel beleidsterreinen consequenties 
hebben voor de relatie mens-natuur, dat coördinatie vanuit 
één departement een haast onuitvoerbare zaak is. Dat wil 
niet zeggen dat de invloed van de mens op de natuur onbe
heersbaar is voor de overheid; het wil wêl zeggen dat de 
mogelijkheden voor zogenaamd sectorbeleid op milieugebied 
beperkt zijn. Het wil zeggen dat milieubeleid in de eerste 
plaats facetbeleid is, d.w.z. dat het milieubeleid bestaat 
uit het doen betrekken van milieukennis en milieudoelstel
lingen bij besluiten op andere beleidsterreinen. Milieube
leid stelt randvoorwaarden aan de milieu-effecten van be
sluiten op andere beleidsterreinen, en meer in het bijzon
der: milieubeleid als facetbeleid is het organiseren van 
deze milieu-invloed op andere beleidsterreinen; het korte-



termijn belang (een noodzakelijk onderdeel van milieubeleid) 
wordt voorts veelal vanuit de sectorlijn gediend. Het wil 
ook zeggen dat de belangrijkste opgave voor het milieubeleid 
ligt in de organisatie van succesvol facetbeleid. 

Naast aandacht voor de organisatie van de overheid en van 
de wetgeving, die uit deze beschouwing voortvloeit, is er 
in deze nota aandacht voor een op het individu gericht mil
ieubeleid. We bedoelen daarmee het beleid dat er op gericht 
is het inzicht in de milieuproblematiek te verdiepen en de 
mensen motiveren zich voor het milieu in te spannen. De 
achtergrond van dat beleid is enerzijds dat overheidsbeleid 
nooit effectief kan zijn wanneer de bevolking dat niet in 
denken en doen ondersteunt; anderzijds dat verstoring van 
het milieu onder andere een gevolg is van milieuvervuilende 
consumptiegewoonten, die alleen door een op het individu 
gericht. milieubeleid door de overheid te bernvloeden zijn. 
In dit verband wordt in deze nota aandacht besteed aan mil
ieu-onderwijs en milieu-educatie, en aan de opleidingen die 
nodig zijn om deze in voldoende mate van de grond te krijgen. 
Een laatste beleidsterrein waaraan in deze nota aandacht 
zal worden besteed is de manier waarop de technische ontwik
keling in milieuvriendelijke richting kan worden omgebogen, 
waardoor op den duur milieuvriendelijke produktieprocessen 
de overhand kunnen krijgen. 



1. ORGANISA'riE VAN DE OVERHEID. 
3.1. Organisatorische verurokkeling. 
Toen het Ministerie van Volksgezo~dheid en Milieuhygiêne 
werd opgericht, kreeg het op het gebied van het milieu twee 
taken toebedeeld: 
1. behartiging van milieuhygiênische problemen, zoals de 
zorg voor de kwaliteit van water, bodem en lucht; 
2. decoöz3inatie van milieuzaken binnen de overheid. 
Na ruim tien jaar moeten we constateren dat alleen de eer
ste taak redelijk is vervuld. Er is een uitgebreide milieu
wetgeving tot stand gekomen, die nu zijn voltooiing nadert. 
Een belangrijke handicap van het departement milieuhygiêne 
is echter, dat belangrijke delen van sectoraal milieubeleid 
bij andere ministeries zijn ondergebracht. De natuurbescher
ming is bijvoorbeeld via de lijn van recreatie aan CRM ge
koppeld. Dat is onder meer merkwaardig, omdat het begrip 
milieuhygiëne in de loop ~an de tijd aanmerkelijk is opgerekt, 
en nu ook de zorg voor de ecologische inpasbaarheld van het 
menselijk handelen omvat. Men zou toch zeggen dat de natuur
bescherming daar bij uitstek inhoud aan zou geven. 

De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater lag aan
vankelijk nog geheel bij Verkeer en Waterstaat. In de loop 
van de jaren is hier tenminste een gedeelde verantwoorde
lijkheid ontstaan, maar het voortouw (en, wat niet onbelang
rijk is, de betreffende onderzoeksinstelling) ligt nog bij 
V&W. De beheersing van het waterpeil, een gegeven dat sterk 
de waarde van een natuurgebied kan bepalen, valt in feite 
onder Landbouw. Ook op andere terreinen van beleid in het 
buitengebied, zoals schadelijke effecten van bestrijdings
middelen en van het uitspoelen van mest van landbouwgrond, 
heeft Landbouw het voortouw. 

Het gaat hier om slechts enkele - zij het saillante - voor
beelden van kortwieken van het beleidsterrein dat Vomil on
der zijn hoede heeft. Het voeren van effectief sectorbeleid 
wordt bij een dergelijke verbrokkeling uiteraard sterk be
moeilijkt. 

Terwijl we ondauks deze handicaps kunnen spreken van een ta
melijk succesvolle behartiging van de milieuhygiënische pro
blemen, is van coördinatie van milieubeleid door Vomil bijna 



niets terecht gekomen. De organen die aan de coördinatie
taak gestalte kunnen geven, ontbreken, of ze zijn zo be
perkt in bevoegdheden dat ze hun taak niet goed kunnen uit
voeren. Pas in het kabinet Van Agt-II is onder Ineke Lamhers 
dit probleem goed aangepakt met het instellen van de Pro
jectgroep Integratie Milieubeleid (PIM) • Van de voorstellen 
die uit PIM komen, konden we bij het samenstellen van deze 
nota echter nog geen gebruik maken. 

Niet alleen de coördinatie tussen departementen (of, beter 
gezegd, de integratie van milieubeleid in ander beleid) is 
vrijwel mislukt, pok de coördinatie van het beleid over de 
verschillende bestuurslagen. Een van de uitgangspunten van 
het milieubeleid is steeds geweest, d.at de provincies 
"scharnierpunt" van het beleid moesten worden. Dit gaf in 
het begin de nodige problemen. Men was in de provincie niet 
ingesteld np het voeren van milieubeleid. De uitvoering 
van taken krachtens de eerste op de provincies toegeschreven 
milieuwet - de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren - werd 
door vrijwel alle provincies aan water - resp. zuiverings
schappen gedelegeerd. Het later op gang gekomen overleg 
tussen de provincies over milieuzaken heeft de duidelijk
heid van het beleid ook niet bevorderd. 
Voor een deel schuiven de provincies hun milieuproblemen 
door naar de gemeenten, die daarvoor qua capaciteit en des
kundigheid veelal onvoldoende zijn toegerust. 

Zowel binnen de Rijksoverheid als tussen de verschillende 
lagen van bestuur is milieubeleid verbrokkeld geweest. De 
hierna volgende voorstellen hebben tot doel, vooral dit te
kort op te heffen. 
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Een krachtig ministerie dat het gehele milieube eer, voor
zover rechtstreeks voorwerp van beleid, onder zijn hoede 
heeft, is de basis voor elk goed milieubeleid. Het ministe-

' rie van Volksgezondheid en Milieuhygi~ne dient hiertoe om
gevormd te worden tot een Ministerie van Milieuzaken en 
Volksgezondheid. 

Een belangrijke verbetering die bij deze reorganisatie kan 
ontstaan, is het onderbrengen van een aantal heleidaonder
bouwende onderzoeksinstellingen bij M&V. Het huidige Vomil 
bezit, merkwaardig genoeg, geen onderzoeksinstituut in de 
eigen sector, hoewel thans pogingen worden ondernomen het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid om te vormen tot 
een Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygáfne. 
Er zijn echter een aantal andere instituten op het terrein 
van milieubeheer (RIN,RIZA) die bij een reorganisatie bij 
M&V zouden komen. Dit heeft voordelen. In de eerste plaats 
wordt een versterking van de volksgezondheida-lijn bij 
milieubeheer voorkómen en juist een integrale benadering 
van milieubeheer bevorderd1 in de tweede plaats beoordelen 
wij dedecentralisatie van onderzoek~nstellingen op zich 
positief. Zeker zo belangrijk is echter, dat M&V een moge
lijkheid krijgt, onderzoek in de eigen sector onder te 
brengen. 

Concreet denken wij aan de volgende wijzigingen: 
- Natuur en landschapsbeheer gaat van CRM naE M&V, samen 
met de daarbij behorende instituten (o.a. Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer, Centrum voor Milieukartering). Staats
bosbeheer, dat nu een gedeelde verantwoordelijkheid van 
CRM en Landbouw kent, komt onder M&V en Landbouw. 
- Verontreiniging van oppervlaktewater gaat van Verkeer en 
Waterstaat naar M&V, inclusief overheveling van het RIZA. 
- De Minister van M&V wordt de eerst verantwoordelijke 

bewindspersoon voor bestrijding van milieuvervuiling op 
de Noordzee en het beheer van de Waddenzee. 

• - De Minister van M&V krijgt een gedeelde verantwoordelijk
heid met haar/zijn collega van Buitenlandse Zaken voor in
ternationale milieuproblemen. 
- De Minister van M&V wordt de eerst verantwoordelijke be
windspersoon voor de kwaliteit van het milieu op de werk
plek. 
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- De Minister van M&V krijgt een gedeelde verantwoordelijk
heid met haar/zijn collega van Verkeer en Waterstaat voor 
het transport van gevaarlijke stoffen, 
- De Minister van M&V wordt de eerst verantwoordelijke bew 
windspersoon voor milieuvervuiling als gevolg van agrarische 
bedrijfsvoering. Regels voor geluidhinder, water- en bodem
verontreiniging door land- en tuinbouw en veeteelt worden 
primair door zijn departement opgesteld, zonder dat een 
goede agrarische bedrijfsvoering onmogelijk wordt gemaakt. 
Ook agrarische afvalstoffen komen onder werking van de mil
ieuwetten. 
- De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiêne wordt 
de eerst verantwoordelijke bewindspersoon voor de uitvoe
ring van de Kernenergiewet, 
- Milieuzaken worden behartigd door de Minister. 
Deze departementale hetindelingen zullen nodig zijn om on
nodige tegenwerking tussen departementen, onvoldoende slag
vaardigheid i.~ het; milieubeleid, en onbegrip bij de burger 
over het tempo en de kwaliteit van het beleid tegen te gaan. 
Op de tijdstippen waarop deze wijzigingen hun beslag kunnen 
krijgen - bij kabinetsformaties - zal D'66 aan deze herver
kavelingen de nodige prioriteit moeten geven, gezien de 
jarenlange pogingen van de Tweede Kamerfractie tot wijzi
gingen in deze richting, en de hechte verankering van deze 
gedachten in de partij. 

De indeling van Milieu bij Ruimtelijke Ordening, zoals bij 
het ter perse gaan van deze nota besproken tussen CDA en 
VVD, bevordert een krachtig milieubeleid in onze ogen niet, 
omdat bovengenoemde beleidsterreinen niet met milieu worden 
samengetrokken. Anderzijds zouhet loslaten van de band met 
Volksgezondheid ons inziens niet van dramatisc.he betekenis 
voor het milieubeleid ~ijn. 



3.3. Interdepartementale coördinatie m.b.t. milieubeheer. 
In naam is de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
coördinerend bewindspersoon voor de milieuhygiëne binnen 
de ministerraard; in de praktijk heeft hij geen instrumen
ten om aan deze coördinerende taak gestalte te geven. Noch 
bij het nationale milieubeleid, na~ bij het internationa
le milieubeleid heeft de minister de zelfstandige bevoegd
heid beleidsvoornemens van andere departementen met be
langrijke milieugevolgen, op hun consequenties voor het 
milieu te toetsen, of zelfs maar aan de orde te stellen. 

Gewoonlijk bezit een coördinerende bewindspersoon een eigen 
onderraad van de Ministerraad, die door hem wordt voorgeze
ten. De Minister van Vomil bezit deze niet; hij deelt zijn 
coördinerende taak met de Minister van Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvestinv. 

Op het gebied van het internationaal milieubieid bezit de 
Minister van Vomil geen coördinerende bevoegdheden. In het 
betreffende ambtelijke voorpcrtaal, de CIM, is Buitenlandse 
Zaken het coördinerende departement. 

De relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening 
wordt in de Werkgroep Milieu op twee manieren benaderd. Bij 
de eerste optie gaat men er van uit, dat het bij milieuhe
neer om de grenzen van het menselijk handelen met de natuur 
en zijn eigen gezondheid,ga&t om de vraag wat kan en wat 
niet kan. Ruimtelijke Ordening beziet in principe, wáár 
iets kan, niet öf iets kan. Terwijl milieubeheer kwalita
tief van aard is, grenzen stellend, is ruimtelijke orde
ning kwantitatief, verdelend. Dit onderscheid in benadering 

. in de beide beleidsterreinen sluit overigens niet uit, dat 
zij ambtelijk geintegreerd zouden kunnen worden. Wanneer 
voorstellen daartoe echter neerkomen op een onderschikking 
van milieuhygiëne onder ruimtelijke ordening (en dat is, 
vrij vertaald, wat wordt voorgesteld), dan zijn we op de 
verkeerde weg. Logisch beschouwd is een onderschikking van 
ruimtelijke ordening onder milieuzaken nodig bij integratie: 
eerst bezien öf, en later bezien wáár een activiteit is toe
gestaan. Wanneer zo'n hiërarchie binnen de bestaande ver
houdingen niet kan worden tot stand gebracht, kan men beter 
van integratie van de beleidsterreinen afzien. 



In de tweede optie wordt er van uitgegaan dat het onder
scheid milieubeheer-R.O.beleid niet loopt via de scheiding 
kwalitatief-kwantitatief. Ruimtelijke ordening wordt immers 
omschreven als het streven naar de best wederkering en 
samenhang tussen wensen van de samenleving en kenmerken van 
het fysieke milieu. Zo'n streven kan zich niet beperken tot 
slechts de kwantitatieve verdelingsvragen. Zowel Ruimtelijke 
ordeningabeleid als milieubeleid kennen zowel kwantitatieve 
kanten. 

OVerigens worden een groot aantal milieuzaken niet primair 
via de weg van het ruimtelijkPcircuit geregeld.worden valt 
een diepere afweging in het kader van de Ruimtelijke orde
ning aan te bevelen. Als er over gelijkwaardige belangen 
wordt gesproken moet er vanuit R.O. voor worden gezorgd 
die belangen (vaak via het maatschappelijk spel met een 
bepaalde kracht voorzien) inderdaad gelijkwaardig te laten 
zijn. Dat vergt dab in ruimtelijke afwegingen meer wordt 
gelet op de wat zwakkere belangen, waaronder het milieube
lang. De R.O. miskent haar taak door slechts als voorzitter 
tussen strijdende belangen op te treden. 
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Hoewel in de loop van de tijd enige verbetering is opge
treden, met name door aandrang van D'66, is de coördineren
de bevoegdheid van de Minister van Vomil nog zeer gering. 
Voor een doeltreffend milieubeleid is deze bevoegdheid 
handen en voeten geven: 
- Er wordt een nieuwe onderraad van de ministerraad inge
steld, de Raad voor Milieubeheer (RM), waarvan de Minister 
van Milieuzaken en Volksgezondheid voorzitter zal zijn. 
- De ICMH wordt omgedoopt tot Interdepartementale Commissie 
voor Milieuzaken (ICM) en wordt tot ambtelijk voorportaal 
van de RM; deze status wordt wettelijk vastgelegd. Alle 
beleidsvoornemens met belangrijke gevolgen voor het milieu 
worden in de ICM aanhangig gemaakt. 
- De Minister van M&V wordt coördinerend bewindspersoon 
voor internationale milieuzaken. In de CIM krijgt M&V het 
voortouw. 

Al deze voorstellen komen neer op versterking van de sector 
milieubeheer, en kunnen als zodanig nieuwe dreigingen tot 
verkokering van het ambtelijk apparaat met zich meebrengen. 
Er is echter, gegeven de bestaande structuur van de Rijks
dienst, geen alternatief voor versterking van het milieu
beleid op rijksniveau. 

Naast deze versterking van de positie van de milieusector 
moet ook, en vooral, het milieubeleid als facetbeleid wor
den uitgebouwd. Dat houdt in dat naast de interdepartemen-
tale coördinatie in een stadium •aarin de departementale 

plannen al in vergevorderde staat verkeren, meer nadruk 
wordt gelegd op integratie van het milieubeleid in het. 
beleid van de overige departementen. 

Belangrijk hierbij is, dat bij de ambtelijke voorbereiding 
van alle beleidsvoornemens met aanzienlijke milieuconse
quenties, het milieubelang expliciet in de overwegingen 
wordt meebetrokken. Dit uitgangspunt wordt geconcretiseerd 
in de benoeming van iemand die dit milieubelang meer in het 
bijzonder op het oog heeft, in de voorbereidende groep. 
Wanneer deze werkwijze consequent wordt volgehouden, kan 
het resultaat zijn dat in het finale stadium van de besluit
vovming (interdepartementale afstemming voorafgaande aan 
beslissingen in de Ministerraad) weinig bijsturing meer 



nodig is wat zowel het milieu als de bestuurbaarheid van 
Nederland ten goede komt. 

Concreet wordt gedacht aan de volgende maatregelen: 
Elk beleidsvoornemen met belangrijke milieuconsequenties. 
(wettelijk vastgelegd en in principe gelijk aan de bepa
lingen omtrent de onderwerpen die in de lCM ingebracht 
moeten worden) wordt mede voorbereid door een ambtenaar 
van het ministerie van H&V. Hiertoe is nodig een belang
rijke wijziging van de werkwijze binnen de aijksdienst. 
Ambtelijke voorbereiding vammieuw beleid zou in principe 
niet langer meer departementaal moeten gebeuren, maar inter
departementaal in projectgroepen. 10eze projectgroepen wor
den samengesteld uit jonge ambtenaren van de betrokken de
partementen. 
Aan de betrokken ambtenaren stelt deze werwijze bijzondere 
eisen. Enerzijds worden zij door hun departement afg~vaar
digd, anderzijds hebben zij als leden van de projectgroep 
de taak, boven de beperktheid van hun departement uit te 
stijgen. Niet alleen in mentale instelling kan dit proble
men geven, ook in carriêreperspectief: als zij teveel in
terdepartementaal denken, kan hun carriêre worden geschaad, 
terwijl zij hun werk niet goed doen als zij te weinig inter
departementaal denken. Het projectsgewijs voorbereiden van 
nieuw beleid bereist dan ook het instellen van een civil 
service, zoals door de Commissie Herstructuering Rijksdienst 
bepleit. Dit is een circuit van ambtenaren die in principe 
niet aan één departement gebonden zijn, maar in hun loop
baan uiteenlopende posten bezetten. De bedoelde project
groepen worden dan bemand met juniorleden van deze civil 
service. 
Een alternatief is, de voorbereiding van bepaalde nieuwe 
taken of van nie~w beleid uit te besteden aan externe bu· 
reaus of niet-ambtelijke commissies, die doorgaans intern 
voldoende interdisciplinair zijn opgebouwd om de gewenste 
breedheid van visie voort te brengen. In bestuurlijk op
zicht heeft deze werkwijze echter het bezwaar, dat er geen 
poging wordt gedaan de evidente tekortkomingen van de Rijks
dienst op te heffen. 
Versterking van de sectorlijn is een voorwaarde voor het 
intensiveren van de facetlijn volgens dit voorstel: de 
jonge ambtenaren die in een proj!J~tgroep zitting hebben 

11 

.. 



moeten werkwijze en beleid van het departement dat hen 
afvaardigt goed kennen; anders kunnen zij het milieubelang 
niet behartigen. Daartme moet de kans worden geschapen, 
door versterking van het departement en van zijn coórdi
nerende bevoegdheid, een krachtig milieubeleid te ontwik
kelen. 



3.4. Verhouding Rijk-Lagere overheden. 
Niet alleen de coördinatie van beleid tussen de departemen
ten op Rijksniveau laat te wensen over, ook die tussen Rijk, 
provincies en gemeenten. De problemen tussen de verschil
lende bestuurslagen kunnen voor een deel worden opgelost 
door een betere verdeling van bevoegdheden en duidelijker 
omschreven taken. 
Bij onze beschouwing over deze herverdeling gaan wij uit 
van het D'66-standpunt dat zoveel mogelijk overheidstaken 
dicht bij de burger gebracht moeten worden, d.w.z. op het 
laagste bestuurlijke niveau. Grote bevoegdheden voor lage
re bestuursorganen brengen echter ook nadelen met zich mee: 
ongelijkheid van beleid in verschillende delen van het land 
(wat onzekerheid kan scheppen voor m.n. de industrie), en 
het gevaar van incompetenti~ Dit laatste gevaar tekent 
zich duidelijk af in m.n. de kleine gemeenten. Volgens·, 
recente gegevens heeft ca. 50\ van de hinderwetplichtige 
bedrijven geen Hinderwetvergunning; dit probleem werd ca. 
10 jaar geleden al ernstig onderkend, maar het bestaat nog 
steeds en in vele gevallen worden geen maatregelen getrof
fen om er wat aan te doen, omdat de betrokken gemeente an
dere prioriteiten heeft. Gemeentelijke apparaten hebben in 
vele gevallen ook niet de mogelijkheid tot tegenspel tegen 
grote industrieën. 

Deze gedachtengang leidt tot een voorkeur voor de provincie 
als het orgaan dat de uitvoerende, en een belangrijk deel 
van de beleidsvormende taken op milieugebied toegewe~en 
krijgt. Ook het streven naar één integrale milieuvergun
ning wijst in deze richting. 

Nader zal moeten worden uitgewerkt, hoe deze provinciale 
rol nader ingevuld moet worden, en hoe de verhouding tot 
m.n. de grote gemeenten en het Rijk zal kunnen zijn. Inte
gratie van het provinciale beleid op Rijksniveau zal plaats 
vinden door middel van de op te zetten milieuplanning (zie 
par. 3.5). Daarnaast zal in onze ogen het kader voor het 
provinciale beleid gesteld moeten worden door een milieu
basiswet (zie par. 4.2). 
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3.5 Planning 
In onze gedachtengang is het van groot belang, dat milieu
planning van de grond komt. Hiervoor is een snelle ontwik
keling van een systematiek voor het wegen van milieuwaar
den nodig. Op grond daarvan kan eens jaarlijks een milieu
beleidsplan opgesteld worden, Het plan bevat de hoofddoel-
stellingan. van het milieubeleid van de Rijksoverheid, 
dus niet alleen dat van het ministerie van M&V. Facet
plannen en plannen van lagere overheden dienen hierop pe
riodiek te worden afgestemd. Omdat zoveel overheidsinstan
ties met het milieubeleid bemoeienis hebben, wordt jaar
lijks verslag gedaan van de mate waarin het milieubeleids
plan in zijn doelstellingen is geslaagd. 

Het milieubeleidsplan dient te worden voorbereid door een 
nader aan te wijzen instituut, wellicht een nieuw op te 
richten Milieu Planbureau. Ook de personeelssterkte op 
het departement, nodig om het plan op te stellen en te 
toetsen, dient te worden uitgebre~d. 

Om de planning te onderbouwen, moeten databestanden van 
milieuwaarden worden aangelegd.die openbaar zijn. Een ge
vaar daarbij is, dat de kosten van het raadplegen van een 
bestand zo groot zullen zijn, dat deze alleen op te breng
en zijn voor grote bedrijven en instellingen. Hiervoor 
moet worden ge~akt. Het aanleggen van databestanden is 
ook noodzakelijk, om op die manier beter lange-termijn 
milieuproblemen te kunnen signaleren. In de huidige orga
nisatie van het beleid dreigen deze steeds weer àit de 
boot te vallen. 
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3.6.Toezicht 
Een versterkt milieubeleid vereist een verbeterd toezicht. 
Na de affaire-Uniser hoeft het geen betoog dat de milieu
inspectie versterkt moet worden. Daarnaast is een C~andere 
bestuurlijke plaats voor de milieu-inspectie vereist. De 
huidige inspectie is een geregionaliseerde inspectie voor 
de volksgezondheid, belast met het toezicht op de milieu
hygiêne. Zowel de regionalisering als de onderschikking 
onder volksgezondheid zijn in strijd met krachtig milieu
beleid. Het ligt voor de hand dat bij de departementale 
herschikking, zoals bepleit in 4.1, ook de status van de 
milieu-inspectie wordt gewijzigd. De inspecteurs voor de 
milieuhygiêne worden daarbij, samen met de natuurbescher
mingsconsulenten en de inspecteurs van de arbeidsinspectie, 
ondergebracht in een Rijks Milieudienst (RMD). De in deze 
dienst ondergebrachte inspecteurs kunnen gevraagd en onge
vraagd een mening geven over voor het milieu relevante be
sluiten in hun rayon; verder zij zij bevoegd strafvervol
ging aan het OM te vragen in geval van milieudelicten. 
Het is van belang, dat de openheid van de inspecteurs naar 
de bevolking wordt vergroot, zowel om groter vertrouwen 
in hen tot stand te brengen, als om beter gebruik te kun
nen maken van de informatie over vervuiling en verstoring 
die bij de bevolking aanwezig is. 
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3.7 Adviserin~ 
Adviesorganen spelen bij de huidige beleidsvoorbereiding 
een belangrijke rol. De wijze waarop deze raden worden sa
mengesteld is daarom van groot belang. Adviesraden op het 
gebied van milieubeheer zijn de Centrale Raad voor de Milieu
hygiëne en de Gezondheidsraad. De samenstelling van de 
CRMH geeft niet veel aanleiding tot kritiek, wel echter de 
samenstelling (en de werkwijze) van de Gezondheidsraad. 
mok samenstelling en werkwijze van de Voedingaraad en de 
Adviescommissie Warenwet, die in onderdelen van hun werk
terrein het milieubeheer bestrijken, hebben niet onze in
stemming. Adviesraden dienen in onze ogen vertegenwoordi
gers van alle belangengroeperingen te hebben, met name ook 
in voldoende mate die van particuliere organisaties te al
gemenen nutte (Consumenbenbon~ Stichting Natuur en Milieu, 
etc.). In verband daarmee dienen het geen in beslotenheid 
werkende deskundigencommissies te zijn. Hun rapporten moeten 
openbaar zijn. 
Richtsnoer voor de samenstelling zou moeten zijn: eenderde 
afkomstig uit het bedrijfs leven, eenderde uit het maat
schappelijk veld of de particuliere organisaties, eenderde 
deskundigen en/of vertegenwoordigers van de overheid. 

Milieutoxicologie is op het moment een blinde vlek in de 
advisering; het onderwerp valt in niemandsland tussen CRMH 
en Gezondheidsraad. Het terrein zou moeten worden bezet door 
een "dwarsverbandcommissie" waarin beide raden participeren, 
de werkwijze van de commissie zou open moeten zijn, zoals 
bij de CRMH gebruikelijk. 

Ook lange-termijn milieuproblemen worden bij de advisering 
veelal onderbelicht. Een vergelijking met het welzijnsbeleids
terrein is hier instructief. 

Op welzijnsgebied houdt een aantal organen 
- Sociaal en Cultureel Planbureau, Wetenschappelijke Baad 

voor het Regeringsbeleid, Harmonisatieraad Welzijnsbeleid -
zich elk op een eigen wijze mede bezig met lange-termijn 
problemen. Op milieugebied ontbreekt een dergelijke structuur 
geheel, hoewel juist hier - door het lange-termijn karakter 
van veel milieuproblemen - zo'n activiteit nuttig zou zijn. 
Het lijkt ons noodzakelijk, dat een orgaan voor deze lange
termijn problematiek wordt ingesteld - eventueel als onder
deel van het op te richten Milieuplanbureau, maar duidelijk 
met een eigen budget en personeel. 

~~ 
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~ennisstromen 

Het is van groot belang dat voldoende milieukennis beschik
baar komt voor de onderbouwing van het beleid, zowel bij de 
regering als bij het parlement. 
Bij beide schort het veelal aan voldoende kennis1 bij Vomil 
doordat de fondsen voor belaidsonderbouwend onderzoek ge
ring zijn, en geen milieuonderzoeksinstituut in de eigen 
sector beschikbaar is (zie boven, 4.2); bij het parlement 
daarenboven vanwege de slechte bewerktuiging van het par
lement in het algemeen. 

Bij het onderbouwen van milieubeleid speelt nog een voor 
het milieu in het bijzonder spelend probleem mee, en wel 
dat er vaak verschillende bronnen van informatie bestaan, 
die elkaar niet serieus nemen, en die tot zeer versch.llen
de conclusies voor het beleid leiden. Er bestaat vaak, kort 
gezegd, een officiê~e en een "alternatieve" informatiestroom; 
het departement heeft vaak de neiging, vooral of uitslui
tend op de eerste af te gaan, en zeker geldt dat voor an
dere departemente~ Het beleid dient er ons inziens op ge
richt te zijn, in de beleidsvoorbereiding zoveel mogelijk 
uit te gaan van een confrontatie van beide kennisstromen. 
Waar dit niet mogelijk is, zou zowel door het departement 
als door de leden van de Tweede Kamer gebruik gemaakt moe
ten (kunnen) worden van kennis die bij "alternatieve" on
derzoekers, met name aan universiteiten, beschikbaar is. 
Te denken valt aan financiêle ondersteuning door het de
palt~~ment van een "milieubeleidswinkel" aan elke universi
teit op milieuhygiênisch gebied, analoog aan de al bestaan
de wetenschapswinkels. Deze kunnen een onderdeel vormen van 
de al bestaande milieu-instituten aan de universiteiten en 
TH's. Zulke winkels zouden ook aan milieu-organisaties en 
lagere overheidsorganen adviezen moeten kunnen geven. 
Medewerkers van bestaande milieu-onderzoeksinstellingen 
(RIV, RIN, RIO, RIZA) zouden vrij moeten zijn, hun medewer
king aan zulke belaidswinkels te geven. 



4. MILIEUWETGEVING 
4.1V Verbrokkelde wetgeving 
Het grote aantal departmenten dat zich in de bestaande si
tuatie met milieubeleid bezig houdt, betekent op zich al 
verbrokkeling van de milieuwetgeving. Maar ook binnen de 
huidige sector milieuhygiêne van het ove~~dsbeleid is 
de wetgeving verbrokkeld. Bedrijven moeten meerdere milieu
vergunningen hebben; voor vele van deze vergunningen gelden 
verschillende procedures en verschillende bevoegde instan
ties. Het beleid van lagere overheden verschilt vaak van dat 
van de Rijksoverheid, en ook onderling, waardoor rechtson
zekerheid bij bedrijfsleven en burger ontstaat. 

In vele gevallen is bovendien sprake van ongelakkige bepa
lingen in de bestaande wetten, waardoor beleid nièt kan 
slagen. Zo geldt de regel, dat de uitvoering van milieube
sluiten wordt opgeschort zolang er beroep hangende is, ook 
bij saneringsmaatregelen. Een aktiegroep d*e tegen een sa
een saneringsmaatregel in beroep gaat, omdat deze niet ver 
genoeg zou gaan, bewerkt daarmee dientengevolge, dat er 
een tijdlang helemaal niet wordt gesaneerd. 

Een meer eenvormige en meer adeqau~e milieuwetgeving is van 
groot belang. mn het schema op pagina 25 wordt de stand 
van zaken bij een aantal wetten weergegeven. 



SCHEMATISCH 
OVERZICHT 
INSTRUMEN-
TARIUM 

CENTRALE 
OVERHEID 

PROVINCIE 

Hinder alg. Lucht Bodem 

(Hinderwet, (Wet Lucht- (Afvalstoffenwet, 
HW) Verontreini- AW; \iet Chemische 

ging, WLV) afvalstoffen, WCA) 

In enkele ge- -Raad inzake AW: - nadere regels 
vallen beslis- Luchtveront.; ter vermindering 
sen op aanvraëg-Vaststellen afvalstroom; 
vergunningen bepaalde im- aanwijzing GS inza-

missiewaarden ke verg.; 
voor bepaalde -verl.diverse ent-
stoffen; heffingen. 
-Aanwijzen sa-wcA:beslissen op 
neringsgebie- aanvr.verg.en ent-
den; heffingen. 
-indicatief 
meerjarenplan. 

In enkele ge- -Vergunningen--Plannen maken voor: 
vallen beslis- beleid; .afvalverwijd. 
sen op aanvraag-Evt.sancties .autowrakken; 
vergunningen bij overtre- -Vergunningen voor 

ding; afvalmedewerkers. 
-In bijzondereWCA:toezicht overi
omstandigh.be·gens evt.zelfveror
voegdheden '\DOr denend optreden 
Comm.der Ko- m.b.t.chem.afval. 
nin in 

Eers~ uitvoe- Adviserend; AW:Uitvoerend: 
rend orgaan: 
-Beslissen op 
aanv.,.,..ergun. 
(tenzij uitz); 
-Sancties 
(sluiting) 
-Evt. verorde 
ning bepaling
en 

overigens: -inzameling huis-
.in plaatse- vuil en autowrak
lijke verord. ken; 
bepalingen ter-inzameling heffinga
voorkoming v. verordening. 
stank WCA: Toezicht overi

gens in plaatselijke 
verordening bepa
lingen bv. m.b.t. 
zwerfvuil. 



Water 

(Wet Veron~ 
reniging 
Oppervlakt~ 

water,WVO) 

Geluid Ruimtelijke 
ordening 
(Wet op de 
RO,WRO) 

Natuur/landschap 
bescherming 
(Natuurbeschermings
wet,NWB; Natuur
l!tchoonwet, NSW en 
Boswet, BW) -

-Beheer over -Alg.co6mdin.-Streekplannen -Instelling natia
overig water -Vergunningen-Evt.aanwijzing nale (landschaps) 
(veelal ge- -Betrokken bijaan gemeente. parken, 
delegeerd); sanering; -Eigen verordenin~ 
-VerordeningwnrStiltegebie- en zoals m.b.t. 
plannen; den; .landschapsschoon 
-Vergunningen;-Geluidhinder- .ontgrondingen 
-Sancties dienst .caravans/tenten 

-Heerjaranpro- .Zie R.O. 
granuna's. 

-Vaststelling -Verordeningen-Bestemmings~ 
lozingsverolli. mbt recreatie- plannen. 
-Op grond daa--tnrichtingen. -Bouw- en aan
van: vergun- -Zonering bij legvergunning-
ningen; industrieterr.en. 
-Aahleg/onder- en spoorwege~ 
houd riolerirg.-akoestisch on
+rn,plaatsel. derzoek. 
verordening -Sanering 
aanvullende -Meerjarenplan~ 

bepalingen Overtqens in 
ölaa sf:.verorden. 
t>epa . . a.v • 

. ,, 

- Zie: R.O. 
- ogv Boswet, 

kapverordening 
-Welstandsbeoor
deling. 

- Eveneens bepa
lingen in plaat~ 
lijke verorde
ningen. 



4.2. Naar samenhangende wetgeving 
Nadat in de jaren '70 met grote spoed nieuwe beleidsterrei
nen een wettelijke basis hebben gekregen, is nu de tijd 
aangebroken voor het brengen van samenhang in de milieuwet
ten. D'66 heeft daar als eerste op aangedrongen. 

I 

De wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, die in 1980 in 
werking is getreden, vervult thans nog nauwelijks de rol 
van integratie-instrument. Deze wet, nuttig als deze op 
zichzelf is, regelt immers alleen prouedurezaken, te weten: 
- samenhang in de procedurevoorschriften van een negental 

milieuwetten bij het verlenen van vergunningenr 
- verbetering van de inspraak; 
- coördinatie van de voorbereiding en behandeling van aan-

vragen door GS (op verzoek van de aanvrager)r 
- uniform beroep bij de Kroon: 
Dit zijn belangrijke berbeteringen in procedures. Belaas 
geldt de WABM nog niet over de hele linie voor de betref
fende negen milieuwetten. Het ia in onze ogen van belang 
dat de werking van de WABM zich gaat uitstrekken tot alle 
milieuwetten die nog onder (gedeelde) verantwoordelijkheid 
van andere departementen vallen. De burger of het bedrijf 
hebben er immers weinig mee te maken, onder welk departe
ment een bepaalde wet of vergunning valtr zolang nog niet 
alle milieuwetten onder de werking van WABM vallen, blijft 
in hun ogen de verbrokkeling in de milieuprocedures be- . 
staan. 

De coördinatie van vergunningen, zoals de WABM die regelt, 
bestaat uit synchronisatie (gelijktijdig maken) van bestaa~ 
de procedures. Dit is géén integratie van de vergunningen 
tot één milieuvergunning. Daartoe zou het aantal beschik
kingsbevoegde instanties krachtens de verschillende wetten 
moeten worden vermi~rd. De vergunningen zouden zoveel 
mogelijk geconconcentreerd moeten worden op één niveau, 
waarbij dat van de provincies dan het meest in aanmerking 
komt. Het doel blijft daarbij: het verlenen van één inte
grale milieuvergunning. 

De aard van de voorschriften zal daarbij geleidelijk moeten 
veranderen. Momenteel hebben de meeste voorschriften een 
technisch karakter: ze bepalen met welke technieken een 
bepaaldoldoel moet worden bereikt. In de toekomst zal het 
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echter steeds moeilijker worden voor de overheid, de tech
nische uitvoering tot in de 6etails te overzien. Het zwaar
tepunt in de vergunningvoorschriften zal dan ook komen te 
liggen bij het formuleren van normen voor de uitworp en 
eisen aan de bedrijfsorganisatie, zoals: voldoende kennis 
"on the spot", logboeken, registratie, veiligheidsfunctio
narissen. Die eisen aan de organisatie ~n wel voldoen
de hard zijn om de voortgang op technisch gebied te kunnen 
dekken. 

De WABH biedt alleen stroomlijning van de verqunningverle
ning, en geen inhoudelijke integratie in het milieubeleid. 
De wet is een zoom aan de lappendeken van de milieuwetge
ving. In onze ogen is in aanvulling op de WABM een milieu
basiswet nodig, die een uniforme basis geeft 

aan de diverse sectorale wetten, en die het 
bovendien mogelijk maakt, op te treden waar nu nog een spe
cifieke regeling ontbreekt; die mogelijkheid bestaat nun 
nog niet. De milieubasiswet geeft met name gestalte aan de 
grondplicht van ieder, de kwaliteit van het milieu in stand 
te houden en niet aan te tasten; dit is de keerzijde van 
het grondrecht op een goed milieu, dat vervat is in de 
voorstellen voor grondwetherziening die nu aanhangig zijn. 

De milieubasiswet legt algemene grondbeginalen van milieu
beleid vast, zoals het principe "de vervuiler betaalt", 
"stand-still"-beginsel, de beste technische en de best 
haalbare middelen, bestrijding aan de bron, omkering van 
de bewijslast - voorbeelden van algemene dmelstellingen 
en uitgangspunten die het handelen van burger en overheid 
dienen te bepalen. De wet legt daarmee niet allen de prin
cipes van het beleid van het ministerie vast, maar ook 
die van het milieuhandelen van andere departementen en la
gere overheden. Als zodanig vormt deze het sluitstuk van 
en samenhangende milieuwetgeving. 
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4.3. Normstelling 
Normen zijn waarden die een limiet aangeven voor vervuilin~ 
Sommige hebben een juridische basis, andere niet. De laat
ste hebben overigens wel invloed op de rechtsvorming. 

Normen kunnen op veel verschillende terreinen van toepas
sing zijn. Er zijn kwaliteits-, produkt-, inworp- en uit
worpnormen, al naar gelang de bescherming die nodig is, en 
de juridische en technische middelen om vervuiling te be
perken. Normen moeten te allen tijde een natuurwetenschap
pelijke basis hebben; wanneer deze omstreden is kan het ge
ruime tijd duren voordat een norm wordt vastgesteld. 

Wij zien hier af van technische beschouwingen over de bes
te manier van normstelling, en beperken ons tot enkele 
politieke aspecten. Aan een norm liggen allereerst ten 
grondslag een aantal beleidsuitgangpunten, zoals de bestri~ 
ding aan de bron, de beste technische en de best haalbare 
middelen. Deze dienen naar ons inzicht in de milieubasis
wet verankerd te worden (zie boven, 5.2).In deze beleids-

uitgangspuntmwordt afweging met economische effecten van 
normstelling niêt opgenomen, in overeenstemming met onze 
visie op de aard van milieubeheer (zie boven, par.l). Nor
men zijn in onze ogen werkelijk grensstellend. 

De normen die vanuit deze beleidsuitgangspunten worden vas~ 
gesteld, leveren in enkele gevallen economische problemen 
op. In dit geval wordt een gefaseerd programma ppgesteld, 
waarlangs de norm bereikt kan worden. Een aantal hulpnormen 
wordt hiertoe geintroduceerd: 

een (ruime) minimumnorm, die voor een overgangsperiode 
geldt, gekoppeld aan een algemeen verbod tot overschrij
ding hiervan; 

- terugdringingsnor~, die in de loop van het programma 
scherper worden gesteld. Er geldt een verbod tot over
schrijding van de norm, met de mogelijkheid van vrijstel
ling en/of indirecte maatregelen zoals heffingen en sub
sidies. Het gemotiveerd verlenen van vrijstelling in een 
aantal gevallen verdient de voorkeur boven algehele op
rekking van de norm. Vrijstellingen worden gegeven o.a. 
om economische redenen. 



Wij menen dat op deze manier vastgehouden wordt aan het 
grensstellend karakter van milieubeleid, en toch recht 
wordt gedaan aan redelijke wensen tot concurrentievermogen 
uit het bedrijfsleven. Op deze manier wordt voorkómen dat 
het milieu bij de normstelling "dubbel wordt gepakt" bij 
de afweging met economische wensen: eenmaal bij de vast
stelling, en eenmaal bij de ten uitvoer r=i~ng van de 
norm (dat is veelal de bestaande praktijk). Deze handel
wijze dient in onze ogen ook gevolgd te worden bij het 
vaststellen van internationale normen (Europese richtlijne~; 
In normstelling moet zijn ingebouwd, dat de normen geregeld 
(bijv. eens per vijf jaar) worden herzien. 

Het verdient aanbeveling, inspraak mogelijk te maken op 
conceptnormen. Normstelling door niet-overheidsorganen 
(bijv. KEMA) dient te verdwijnen • 
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4.4. Heffingen. 
Het principe "de vervuiler betaalt" maakt dti: milieuheffing
en een speciale plaats innemen t.o.v. andere belastingen. 
Dit principe, waaraan ook gezien EG- en OESO afspraken 
dient te worden vastgehouds~ vindt zijn grondslag in het 
toerekenen van zgn. maatschappelijke kosten: waar deze 
kosten niet via de "gewone" kostentoerekening in het eco
nomisch marktmechanisme tot uitdrukking komen, is tussen
komst van de overheid nodig. Dat vertaalt zich in het in
stellen van milieuheffingen, die daarmee niet als oorzaak 
financiering van het milieubeleid hebben ( dat is het 
-beoogde- gevolg), maar de toerekening van de kosten aan 
de veroorzaker. Het verband tussen toerekening en finan
ciering van maatregelen ligt hierin, dat vergoeding van 
kosten niet wil (mag)zeggen het a.h.w. kopen van een 
"vrijbrief voor vervuiling", maar het bijdragen aan midde
len voor het treffen van preventieve of herstellende maat
regelen die men anders zelf had moeten treffen. 

Zijn milieuheffingen dus geen belastingen die beogen naar 
draagkracht een bijdrage aan de algemene middjen te ver
krijgen, evenmin kunnen ze op één lijn worden gesteld met 
retributies: het "fiscalistisch-getinte" onderscheid tussen 
retributies waarbij men betaalt voor een tegenprestatie van 
de overheid en overige heffingen waar geen overheidsprP~ta
tie ten opzichte van de heffingsplichtige tegenover staat, 
gaat voorbij aan de kern van het principe van milieuheffing
en. Daarvoor is maatgevend, niet of men een dienst van de 
overheid krijgt voor zijn betaling, maar het uitgan~spunt 
"de vervuiler betaalt" zoals hiervoor omschreven. Gegeven 
dit uitgangspunt zijn de volgende conclusies te trekken: 
- milieuheffingen zijn een aanvullend instrument, d.w.z. 
aanvullend op wa~ het beleid voor~moet staan: directe 
maatregelen en voorschriften die verontreiniging van het 
milieu rechtstreeks tegen gaan: 
- milieuheffingen zijn ni~t te splitsen in retributies en 
"gewone belastingen" maar zijn in eerste plaats te ken
schetsen als instrument voor het miLieubeleid; 
- de eerst-verantwoordelijke minister zal dan ook de milieu
minister zijn; 
- het principe "de vervuiler betaalt" houdt een ruimere 
heffingsgrondslag in dan alleen ter finatciering van daad-
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werkelijke getroffen directe overheidsmaatregelen. 

OVerigens kan in plaats van een "veroorzakingsbeginsel" be
ter worden gesproken van een "verantwoordelijkheidsbeginsel": 
plicht tot bijdragen aan de kosten waartoe men, direct of 
indirect, aanleiding heeft gegeven. Daar waar het (mede) 
aanleiding geven tot milieukosten aann~ijk is, is een 
bijdrage in die.kostenin beginsel gerechtvaardigd. Dat be
rekening daarbij tot op zekere hoogte arbitrair kan zijn 
is onvermijdelijk. (kenmerk van expretiale effecten is nu 
juist dat ze veelal niet rechtstreeks op geld waardeerbaar 
zijn). we zien dan ook weinig heil in het voorzakingsbegin
sel als basis voor het heffingenbeleid. De invulling daarvan 
is veel te algemeen en biedt te weinig garantie voor een 
toereikende bijdrage van ·"de vervuilers" aan de kosten van 
een verantwoord milieubeleid. Wij be~leiten daarom een vol
ledige en consequente uitwerking van het principe "de ver
vuiler betaalt". Bovendien gaan wij er van uit dat heffing
en en algemene middelen niet als communicerende vaten ge
koppeld zijn, maar dat naast een rèêle prioriteit voor het 
milieubeleid in de overheidsuitgaven er een toerekening 
van kosten moet tijn op grond van het verantwoordelijkheids
beginsel. Anders is er onvoldoende ruimte voor het nog 
steeds noodzakelijke inhaalbeleid voor het milieu. Het tem
po waarin daadwerkelijke uitvoering van de milieuwetgeving 
tot stand~mt illustreert dat. 
Op grond van het principe "de vervuiler betlalt", en nog 
los van monetaire overwegingen, menen wij dat milieukasten 
niet in de prijscompensatie horen. Op langere termijn heeft 
onvoldoende toerekening van milieukosten in economisch op
zicht een kop-in-het-zand-effect: uiteindelijk moeten meer 
kosten voor herstel lzo al mogeUjl) worden gemaakt, terwijl 
men daarvóór zichzelf voor de gek heeft gehouden, met een 
te laag kostenniveau (voorbeeld tekkerkerk affaire, kosten 
meer dan 100 miljoen). 
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4.5. Wettt.èn VS uitvoeringsbesluiten. 
De naar sectoren van het milieu ingedeelde wetten Zl.Jn ty
psibhe kaderwetten. De principes van het milieubeleid zijn 
niet steeds op geintegreerde en overzichtelijke wijze in 
één wet (of meerdere wetten) vastgelegd. De feitelijke con
cretisering van het milieubeleid geschiedt in toenemende 
mate via uitvoeringsbesluiten. Deze besluiten worden uitge
vaardigd bij algemene maatregel van bestuur (a.m.v.b.); ·bij 
de warenwet via een Koninklijk Besluit (KB). In de praktijk 
treedt de wet pas in werking nadat a.m.v.b.'s of KB's zijn 
uitgevaardigd. 
De tijdsduur die de totstandkoming van deze uitvoeringsbe
sluiten in beslag neemt is in vele gevallen onaanvaandbaar 
lang (soms enkele jaren, zie bijv. de Wet chemische afval
stoffen). 0'66 meent dat deze tijdsduur aanzienlijk korter 
kan zijn. Juist in concrete beleidsuitvoering (wijze van 
vergunningverlening, wijze van normstelling, enz.) is de 
burger zeer geinteresseerd; hij kan bovendien belanghebben
de zijn. Een extreem voorbeeld: het Besluit verpakkingsma
teriaal en gebruiksartikelen (Warenwet) was 15 jaar in voor
bereiding. Hierin worden de richtlijnen vermeld volgens 
welke de chemische hulpstoffen in plastics worden goedge
keurd. Deze lijst - als bijlage bij het KB - omvat 1200 
stoffen. Het ontwerp-Besluit was al die jaren een geheim 
stuk; het werd pas openbaar toen het door de minister werd 
bekrachtigd. 
Bij de totstandkoming van uitvoeringsbesluiten is naar onze 
mening een (meer) democratische gang van zaken (controleer
baarheid, openbaarheid, inspraak)geboden. 
Indien, zoals op het ogenblik vaak geschiedt, typisch in
houdelijke zaken niet in de wet doch in uitvoeringsbeslui
ten worden gerege~ dan moet de Twwede Kamer zich steeds 
meer gaan buigen ovE!r deze uitvoeringsbesluiten; zij heeft 
hierbij niet de mogelijkheid amendementen in te dienen. Door 
het overladen van het programma komt de Tweede Kamer in de 
praktijk echter meestal niet eens aan de behandeling·Jvan 
deze uitvoeringsbesluiten toe.Het is dan ook principieel 
beter dat deze inhoudelijke zaken in de wet zelf worden op
genomen en zodoende aan een parlementaire behandeling wor
den onderworpen. 



4.6. Milieudelicten. 
Het milieurecht heeft de afgelopen jaren een grote groei 
doorgemaakt, maar de ontwikkeling van controlemogelijkhe
den heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. In de prak
tijk blijkt van controle weinig terecht te komen. Zo 
schrijft artikel 28 van de Hinderwet slu~~ van de in
richting dwingend voor wanneer de wet wordt overtreden. Zo 
dit al bij controle is gebleken dan wordt deze forse sanctie 
slechts zelden toegepast. Ook overige milieudelicten worden 
relatief weinig vervolgd, waarbij het voornaamste knelpunt 
is dat voor controle en opsporing onvoldoende mankracht be
schikbaar is. Verder is de bevoegdhedenverdeling onover
zichtelijk en kennen de sectorale milieuwetten ieder een 
eigen stelsel van maatregelen. Ook bij de berechting be
schikt justitie over onvoldoende mogelijkheden, of maakt 
er geen adequaat gebruik van. 

De hierboven geschetste situatie dient naar ons idèe spoe
dig te worden verbeterd. Wij denken daarbij aan het primair 
en veelvuldiger toepassen van administratieve sancties, 
bijv. het verlagen van de emissienorm in een vergunning 
(via een fasering). 

Er zullen echter situaties overblijven, waarin bestuurs
rechtelijke maatregelen niet meer helpen of het vergrijp 
te ernstig is om alleen daarmee te kunnen worden afgedaan. 
Als laatste redmiddel moet dan het strafrecht fungeren. 
Ook dan rijst de vraag: is het sanctiestelsel wel toereikend? 
Thans vallen milieudelicten deels onder het Wetboek van 
Strafrecht deels onder de Wet op de economische delicten. 
Laatstgenoemde wet biedt een meer geschakeerd en toereiken
der straffen- en maatregelenpakket dan het gewone straf
recht: hogere boetemaxima, ontneming van het geschatte 
voordeel, herstel in de oude toestand, enz. De Wet op de 
economische delicten is bovendien meer geschikt omdat het 
veelal economische motieven zijn die tot milieudelicten 
leiden. Zolang een algemene regeling terzake nog ontbreekt, 
V@rdient het in ieder geval aanbeveling om alle milieudelic
ten, met name die op grond van de Hinderwet en de ontwerp
wet inzake Bodembescherming, onder de werking van de Wet 
op de economische delicten te brengen. Verder zou de bevoegd
hedenverdeling m.b.t. controle, opsporing en vervolging van 
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milieudelicten in de milieubasiswet kunnen worden geregeld. 
Bundeling van bevoegdheden en versterking van mankracht is 
dringend geboden. 
Wil een milieuvervolgingsbeleid langs de lijnen van boven! 
genoemde voorstellen effectief kunnen worden, dan is hier
voor periodiek overleg nodig tussen de ministeries van 
V&M en Justitie. Op laatstgenoemde ministerie zou een af
deling milieurecht dan niet gemist kunnen worden. 



5. NAAR SCHONE PRODUKTIEPROCESSEN. 

5.1. Stimulering van schone produktie. 
In de loop van tien jaar tijd heeft het denken over de re
latie milieu-economie een grote verandering doorgemaakt. In 
het begin van de jaren '70 zag men vooral een strijdigheid 
van milieubelangen met toenemende inkomens en werkgelegen
heid. Voor het korte-termijnbeleid is dez~feörstelling van 
zaken doorgaans waar: bedrijven die schoner produ~eren, 
moeten daarvoor kosten maken. Op de langere termijn kunnen 
de innovaties die uit milieu-eisen voorkomen, echter leiden 
tot ~ieuwe produktie en werkgelegenheid. Bekend zijn de 
resultaten van het Japanse milieubeleid voor de technolo
gische ontwikkeling van bijv. luchtzuiveringstechnologie. 

Ook voor Nederland kan een innovatiebeleid, gericht op het 
voortbrengen van schonere produkten en processen, succes 
hebben. Dat succes hangt af van de wijze waarop de milieu
vriendelijke technologie wordt gestimuleerd, en van de 
kracht van de industriële structuur waarop die innovaties 
worden geënt. Is die structuur zwak, dan heeft het aanleg
gen van strenge normen (in Japan succesvol) voornamelijk 
tot gevolg dat de apparatuur uit het buitanland gaat komen. 
Is die structuur sterk, en de binnenlandse markt voldoende 
groot, àan kan het aanleggen van steenge normen succesvol 
zijn. 

Van belang is daarom een afweging per sector van de economie, 
op welke manier daar het best milieuvriendelijke technologie 
gestimuleerd kan worden. Twee wijzen van benadering van het 
innovatieproces door het ministerie (Vomil, dan wel M&V) 
zijn daarbij mogelijk. De eerste is een rechtstreekse aan
pak van innovatie vanuit de sector milieu d.m.v. gerichte 
subsidies t.b.v. nieuwe ontwikkelingen, de tweede is het 
gestalte geven aan het facet milieu door middel van aanwe~ 
zigheid van departementale vertegenwoordigers (of anders
zins "milieubewakers") in alle fasen van innovatie-stimule
ring door de overheid. Beide benaderingswijzen worden op 
het moment gevolgd - de eerste d.m.v. een eigen onderzoeks
programma en de onlangs door Ineke Lambert:·en Jan Tetlouw 
gepubliceerde stimuleringsregeling Milieuvriendelijke Tech
nologie, de tweede o.m. door aanwezigheid van een departe
mentale vertegenwoordiger in de Overleggroep Technologie-
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beleid • De inbedding van het milieu in het technologiebe
leid zou nog aanzienlijk~nnen worden verbeterd. Een keuze 
tussen deze twee sporen lijkt nog niet nodig, maar op prin
cipiêle en praktische gronden lijkt de facetmatige benade
ring meer kansen te beiden, aangezien de armslag van het be
leid daarbij veel groter is. 

Bij het volgen van die facetlijn is dan wel nodlg, dat het· 
milieufacet in alle fasen van het innovatiebeleid aanwezig 
is. De Innovatienota van het kabinet van Agt I gaf daarop 
weinig hmop, ondanks een goede bijlage over milieu en inno
vatie. Meenemen van het milieufacet in het innovatiebeleid 
houdt niet op bij de onderzoeksfase, maar loopt door in de 
implementatiefase (die geregeeerd wordt door het industrie
beleid) en in het overheids-aankoopbeleid. Invloed op het 
innovatieproces in deze fasen mag daarom geen EZ-onderonsje 
blijven, als men de stimulering van schone produktie serieus 
neemt. Daarnaast moet het milieu-aspect betrokken worden 
via vertegenwoordigingen in andere onderzoeksprogramma's, 
m.n. energie en biotechnologie. 

Van normstelling als innovatie-bevorderend middel moet, waar 
mogelijk, gebruik worden gemaakt. De procedures die daarbij 
moeten worden gehanteerd, moeten buiten de departementale 
muren worden ontwikkeld, om het vraagstuk enigszins buiten 
de korte-termijn gevechten te houden, waarin het doorgaans 
verkeert. Het vraagstuk moet wêl serieus worden aangepakt, 
en totnutoe zijn er weinig tekenen dat dit al aan de gang is. 
Departementale scheidingslijnen bemoeilijken een goede aan
pak van de problemen. Zelfs binnen één ministerie kunnen 
deze problemen zich voordoen. In de wet Energiebesparing 
Toestellen heeft ~verheid binnenkort bijv. een uitstekend 
instrument in handen om de innovatie van zuinige toestellen 
te bevorderen. Maar of deze verhouding tussen Directoraat
Generaal Energie en Directoraat-Generaal Industrie zo goed 
is dat bij de normstelling met industriële aspecten rekening 
wordt gehouden, is nog maar de vraag - nog afgezien van 
ontbrekende invloed van Vomil op de normstelling in dit ge
val. Kortom: hier ligt een complex vraagstuk dat het beste 
projectsgewijs, bijv. in het lopende Project Technmlogie- · 
beleid, kan worden aangepakt. 
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Ook heffingen kunnen innovatie-stimulerend werken. Het 
denken over de relatie tussen heffingen en innovatie is zo 
mogelijk echter nog enbryonaler dan dat over normstelling 
en innovatie. Voor heffingen gelden dezelfde overwegingen 
als voor normstelling. De relatie tot innovatie kan het 
beste interdepartementaal en pro1ectsgewi;..aan de orde 
worden gesteld. Waar mogelijk moet het middel worden toe
gepast. De kracht van de industri~le structuur vormt echter 
evenals bij normstelling een voorwaarde voor succes. Daarom 
dient systematisch te worden nagegaan, voor welke gevallen 
heffingen een impuls kunnen vormen voor innovatie. Wij hebben 
niet de tndruk, dat dit op het moment ergens gebeurt. 

Van belang is tenslotee steun bij milieuvriendelijke inves
teringen, zoals de bnlangs nog opgetrokken) WIR-milieutoe
slag. Daarbij moet echter worden aangetekend, dat algemene 
twijfel gaat ontstaan over de werking van deze steunmaatre
gelen: lang·niet alle ondernemers zijn van hun bestaan op 
de hoogte, en bij hen die e~ wel van op de hoogte zijn, 
spelen zij veelal geen rol in de uiteindelijke investerings
beslissing. 



5. 2. Afrenuni ng van mi 1 ieuschade 1 ij ke produktie. 
Naast bevordering van schone technologie, is afremming van 
milieuschadelijke produktie een onmisbaar onderdeel van het 
toewerken naar schone produktieprocessen. Het gaat daarbij 
om beleid op de volgende terreinen: 

- Milieugevaarlijke stoffen. Voorbeelden van zulke stoffen 
zijn: PCB's in condensatoren, cadmium in rode pigmenten 
(autolak), fosfaten in wasmiddelen, tetra-ethyllood in 
benzine, blauwe kleurstof in bietsuiker (om de "witheid" 
teo:· verhogen). Naaat deze, nu toegepaste stoffen, komen 
jaarlijks nieuwe stoffen op de markt die mogelijk milieu
gevaarlijk zijn. 

- Externe veiligheid. Uit sociologisch onderzoek is geble
ken dat het leven in grote industriegebieden de mens een 
psychologische belasting oplegt. In de Rijnmond werden 
door de bewoners als sectoren met de meeste risico's aan
gegeven: verkeer (30\), fabrieken (22%), en vervoer van 
stoffen en goederen (17\), Ook het vervoer van gevaarlijke 
stoffen valt onder dit hoofd. 

- Milieukwaliteit werkplek. Nog steeds ts in verschillende 
bedrijven de milieukwaliteit op de werkplek onvoldoende 
tot slecht. Naar schatting 600.000 werknemers worden aan 
teveel lawaai blootgesteld. Ook de lucht waarin zij wekken 
is niet altijd schoon (bijv. te hoge loodopname bij Billi
ton, Arnhem). 

-Daarnaast natuurlijk de verontreiniging van water, lucht 
en bodem, en de produktie van geluid. 

De volgende beleidsmiddelen s~aan de overheid ter beschik
king: --1. Normstelling. 
Een voortgaand programma van verscherping van normen moet 
worden volgehouden (zie par. 4.3.); de lange-termijn norm 
wordt gebaseerd op de schade voor het milieu, terwijl 
korte termijn normen kunnen gelden waarin o.a. met econo
mische effecten rekening wordt gehouden. Deze laatste worden 
mèt de ontwikkeling van de technologie bijgesteld. Genomen 
besluiten (bijvoorbeeld invoering van z.g. zwarte lijst op 
de Noordzee, kustwateren, grote zeearmen) dienen uitgevoerd 



te worden. Er dienen criteria te worden ontwikkeld om een 
samenloop van milieuvervuilende en/of milieuverstorende 
ontwikkelingen in één regio te kunnen beooroelen. 
Oe vaststelling van normen dient een openbaar procea,;te 
zijn (dit is nu nog niet het geval voorzover de Gezond-
heidsraad erbij betrokken is). ..._ 

2. Heffingen. 
Heffingen vormen geen vrijbrief voor vervuiling, ze zijn 
slechts een aanvullend beleidsmiddel. Heffingen op sterk 
verontreinigde stoffen als PCB's in condensatoren van 
TL-buizen, en zware metalen, zijn dringend nodig met een 
toetsing van heffingen op economische aanvaardbaarheid. 
Oe Minister van M&V behoort de eerst verantwoordelijke te 
zijn voor het heffingenbeleid, maar de tegemoetkomingen 
aan vervuilende bedrijven moeten ten laste komen van 
Economische Zaken. 
Er zou niet alleen schadevergoeding gegeven moeten worden 
aan verontreinigers, maar ook aan ~nsen en bedrijven die 
schade hebben als gevolg van milieuvervuiling. 

3. Toelatingsprocedures. 
De Wet Chemische Afvalstoffen biedt de mogelijkheid, in te 
grijpen bij de produktie van zéér milieuschadelijke stoffen. 
Oe mogelijkheid om de produktie en toepassing van milieuscha
delijke stoffen af te remmen en te verbtéden, dient in onze 
ogen verder te worden uitgebreid. Bij het beleid dient te 
kunnen worden overwogen: 
- het maatschappelijk nut van een stof 
- de vraag of er vervangende stoffen of vervangende regule-
rende systemen bekend en beschikbaar zijn. 
- de vraag of een andere spreiding in de tijd van de milieu
last tot minder schade voor het milieu zou kunnen leiden. 
Een preventieve toelatingsprocedure voor nieuwe stoffen is 
daartoe in onze ogen nodig, waarbij de aanvrager/produwent 
van de stof het bewijs van de onschadelijkheid van de stof 
moet leveren (z.g. omkering van de bewijslast). Oe mogelijk~ 

heid moet worden geschapen, dat dit ook voor al in gebruik 
zijnde milieugevaarlijke scoffen gaat gelden. 

4. Informatieverschaffing 
Goede informatie over produkten is ons inziens noodzakelijk. 
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Op elk produkt zou zijn samenstelling moeten zijn vermeld. 
Daarbij zouden ook aspecten moeten worden genoemd, die 
voor milieu en/of gezondheid van belang zijn, zoals toevoeg
stoffen en residuen van bestrijdingsmidddelen (bij voedings
middelen) bewaaröijd en bewaarvoorwaarden, en het gebruik 
van energie (en eventueel andere hulpbronnen) bij het pro
duceren van het produkt. Wettelijke vevplichtingen daartoe 
moeten worden opgesteld. 

5. onderzoek 
Wetenschappelijk onderzoek is nodig om relaties aan te tonen 
tussen verschijnselen als de achteruitgang van of sommige 
beroepsziekten, en vormen van milieuvervuilimg. In dit ver
band moet vooral worden genoemd het onderzoek naar het ver
band tussen vormen van kanker, en het gebruik van stoffen 
in de chemische industrie. 

6. Openbaarheid. 
De resultaten van zulk onderzoek moeten ons inziens open
baar zijn. Dit is met name met rapporben over gezondheids
effecten soms niet het geval. 

7. Controle. 
Het controle-apparaat van de overheid schiet in vele geval
len tekort. Bij aanwijzingen over schadelijke effecten 
(bijv. in het arbeidsmilieu) moet de controle intensiever 
gemaakt (lunnen) worden. 
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5.3. Aanpassing van de onderneminnsstructuur. 
Het streven naar vermindering van milieuvervuiling door be~ 
drijven kan aanmerkelijk worden bevorderd, wanneer er ook 
binnen die bedrijven krachten zijn die daarop aandringen. 
Door aanpassingen in de ondernemingsstructuur kunnen die 
krachten worden versterkt. In het alg&meJln kom.n deze wij
zigingen erop neer, dat de directie in spe~ale organen kan 
worden aangesproken op het gevoerde milieubeleid. 

Milieuverslaglegging. 
Dit kan een eerste maatregel zijn in het proces van in het 
openbaar afleggen van de verantwoording. Er moet worden 
voorkómen, dat de milieu-jaarverslagen een opeenstapeling 
van plat~des worden. Daarom is beschrijving van de onder
werpen die daarin aan de orde moeten komen, van groot be
lang. 
Milieu-accountantsdienst. 
In een verder stadium kan het overweging verdienen, een 
milieu-accountantsdienst pp te richten, die de milieu-jaar
verslagen toetst op feitelijke juistheid, en op het geven 
van een getrouw beeld van de milieu-effecten van het bedrijf. 
De milieu-accountant zou net als de registeraccountant vrije 
toegang tot de boeken moeten hebben. Hij zou een speciale 
opleiding moeten hebben genoten, en geleid moeten worden 
door een beroepscode • 

Bedrijfsgewijze milieuraden. 
In een bij elk middelgroot en groot bedrijf in te stellen 
milieuraad zouden de gevolgen van de handelingen van het 
bedrijf op de gebouwde en natuurlijke omgeving ter discussie 
moèten staan. In eerste instantie zou de directie moeten 
kunnen volstaan met het melden en ter discussie stellen van 
die effecten. Wanneer ervaring is opgedaan met het systeem, 
kan worden beslist of aan de milieuraden verdergaande ver
antwoordelijkheden gegeven kunnen worden. 

Anders dan in de ondernemingsraad, kunnen wij in de milieu
raad niet volstaan met afgevaardigden van binnen het bedrijf. 
Voor het beoordelen van de gevolgen voor de omgeving van 
bedrijfshandelingen moeten ook bewoners en gebruikers van 
die omgeving meepraten. Verder zullen plaatsen bezet moeten 
worden door milieukundigen. 



Milieukamer. 
wanneer wij de parallel met de ondernemingsraden doortrek
ken, kunnen we ons de instelling van een Milieukamer, ana
loog aan de Ondernemingskamer voorstellen. Aan de Milieu
kamer zou dan door de milieuraad het verzoek gedaan kunnen 
worden tot het instellen van een onderzoek naar de milieu
handelingen van een onderneming. Iets verder gaand is, dat 
een milieuraad opschorting van een investeringsbeslissing 
zou kunnen vragen, in afwachting van een onderzoek van de 
Milieukamer, De te ontwikkelen jurisprudentie van de Mil
ieukamer zou dan voor de bedrijven de noodza~elijke rechts
zekerheid moeten geven. 

Toetsing van overheidsbeslissingen. 
Als een Milieukamer inderdaad tamelijk vêrgaande bevoegd
heden zou krijgen tegenover bedrijven, zou het onjuist 
zijn, wanneer de overheid daarvan verschoond zou blijven. 
De grootste milieuverstoringen zijn immers veelal het ge
volg van overheidsbeslissingen. Nu gebeurt toetsing van 
overhe~dsbeslissingen uiteraard primair door parlementaire 
organen. Ook binnen het huidige staatsbestel is er echter 
een orgaan als de Algemene Rekenkamer, dat tenminste moreel, 
zo geen daadwerkelijk gezag uitoefent over het overheids
handelen. De positie die de Milieukamer zou krijgen ten op
zichte van de overheid is daarmee te vergelijken. Bij over
treding van de regels van goed milieubeheer zou een beris
ping moeten kunnen plaats vinden; bij veelvuldige overtre
ding zou de Milieukamer uiteindelijk de beuoegdheid moeten 
krijgen, een handeling te laten stilleggen, desnoods tegen 
de wil van de meerderheid van het betreffende vertegenwoor
digende orgaan (Tweede Kamer, Provinciale S~aten) in. De 
politieke weg tot milleuverbetering zou echter primair moe-
ten blijven. ~ 



6. OP HET INDIVIDU GERICHT MILIEUBELEID. 
De tekst van dit hoofdstuk moet nader worden uitgewerkt. 
Hier worden enkele grondgedachten weergegeven. Een op het 
individu gericht milieubeleid is het noodzakelijk sluit
stuk van milieubeleid, omdat een aanzienlijk deel van mil
ieuvervuiling en aantasting het gevolg is van individueel 
handelen. Het beleid op dit gebied val~iteen in drie as
pecten: consumptiebeleid, milieuvoorlichting en milieu-on
derwijs, en milieu-educatie. 

6.1. Consumptiebeleid. 
Sommige vormen van consumptie zijn meer milieuvervuilend 
en milieuverstorend dan andere. Vliegen met modelvlieg
tuigjes ~n. in stiltegebieden, verstoringen van natuurge
bieddoor recreatie, vormen van luxe consumptie als overda
dig eten, verlichtingen en reizen, zijn vormen van consump
tie die inhhet kader van het milieubeleid moeten worden te
gengegaan of afgeremd. ~t consumptiebeleid heeft betrek
king op de vraag, welke consumptie gewenst is en welke niet, 
en is dus iets anders dan het reed~~gevoerde consumentenbe
leid. 
Een noodzakelijk onderdeel van dit consumptiebeleid is on
derzoek naar de milieu-effecten van consumptievormen. De 
instrumenten van dit beleid bestaan voornamelijk uit 
milieu-voorlichting en educatie. 
Heffingen moeten niet worden uitgesloten, maar nader worden 
bestudeerd in welke wettelijke regeling deze kunnen worden 
ingepast. Discussie is nodig over de vraag, of de mogelijk
heid van verbod van een vorm van consumptie (op grond van 
het effect op het milieu) moet worden geopend. 

Het ligt voor de hand, dat de Minister van M&V de verant
woordelijke bewindspersoon voor het consumptiebeleid zal 
ziin. 

6.2. Milieuvoorlichting- en onoerwijs. 
Er heerst onder de bevolking betrekkelijke onkunde over het 
milieu. 
Milieuvoorlichting- en onderwijs moeten in deze lacune 
voorzien. De afwezigheid van één milieuministerie heeft 
echter met zich meegehrabht dat er geen krachtig beleid op 
dit gebied is ontwikkeld (incl. natuurkennis). Milieuvoor
lichting- en onderwijs dienen onder het tot stand ., 



te brengen Ministerie van M&V gecoördineerd te worden op
gezet. Zoveel mogelijk zal het milieu-onderwijs moeten wor- • 
den ondergebracht in het reguliere onderwijs. De milieu 
(en natuur-) kennis van onderwijzers is vrij gering. 
Hoewel de claims op vakken op de PABO's groot zijn, brengen 
wij toch met enige klem naar voren, dat natuur- en milieu
onderwijs op de PABO gegeven moet w~rden. Per school zou 
zeker één onderwijzer natuur- en milieukennis moeten h~bben. 

Daarnaast dient vanuit het M&V een aparte geldstroom voor 
milieuvoorlichting buiten het onderwijs te worden opgezet, 
aan de hand van een beleidsplan. 

6.3. Milieu-educatie. 
Milieu-eduvatie vervult naast milieuvoorlichting een be
langrijke rol, doordat hierin ook suggesties voor het han
delen aan de orde komen. Ook voor milieu-educatie in ruime 
zin (incl. natuurbeschermingseducatie) bestaat geen inte
graal beleidsplan. Een integraal plan dient hiervoor, uit
gaande van het Ministerie van M&V ontwikkeld te wprden. 

--



7. MILIEUKUNDE. 
Om de plannen, genoemd in deze nota, uit te voeren, is het 
nodig dat maatschappelijk gerichte milieukunde-opleidingen 
(in onderscheid van opleidingen technische milieukunde) 
van voldoende capaciteit te worden gecreêerd. Deze zijn 
nodig om op te leiden: ~ 

- ambtenaren op het departement van M&V 
- deskundigen in overhelctsinstituten etc. 
- deskundigen die zitting kunnen nemen in bedrijfsgewijze 

milieuraden 
- milieu-accountants 
- docenten aan opleidingen milieukunde, milieuvoorlichting 

en milieu-educatie. 

In vele gevallen zullen deze personen een universitaire 
milieukunde-opleiding moèten volgen. Deze opleidingen zou
den ons inziens in het kader van de reorganisatie van de 
universiteiten door herallocatie van opleidingscapaciteit 
ondergebracht moeten worden. In de bestaande milieukunde
opleidingen zou meer uniformiteit kunnen worden gebracht. 
Gedacht moet worden aan een aantal zwaartepunten aan uni
versiteiten en hogescholen, die elk een eigen accent aan 
milieukunde kunnen geven in het kader vao een totaalplan. 
Deze milieukunde-opleidingen moeten leiden tot een doc~oraal
examen. 

Daarnaast is het belangrijk, milieukunde aan alle universi
teiten en hogeschmlen als bijvak te blijven aanbieden,in 
het kader van hetzelfde totaalplan. In dit plan zal een 
duidelijk omschreven vraag naar milieukundigen, vanuit de 
bestaande maatschappelijke behoefte, de opleidingscapaciteit 
moeten bepalen. 

., 



--

., 
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