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Voorwoord 

Bemoeienis met het milieu speelt zich af op vele 
fronten en in vele gedaanten. Het meest in het oog 
springend zijn de conflicten rond milieu-incidenten. 
Enerzijds zijn daarbij actievoerders en 
milieugroeperingen betrokken, die misstanden aan de 
kaak stellen; daar tegenover staan ondernemingen en 
overheden, die proberen de ernst van de 
milieugevaren te bagatelliseren of door toezegging 
van verbeteringen de zich tegen hen kerende 
verontwaardiging te kanaliseren. 

Veel minder publieke aandacht bestaat er voor het 
lange-termijn-milieubeleid, dat zich bezig houdt met 
voor leken onnavolgbare discussies over toelaatbare 
emissienormen, met slechts voor juristen 
interessante verfijningen van wet-en regelgeving en 
met slechts voor technici boeiende ontwerpen van 
meetnetten. 

Het voeren van acties bij in het oog springende 
catastrofes als massale bossterfte wegens zure regen 
en het aan de kaak stellen van ernstig 
tekortschietende voorzorgsmaatregelen als oorzaken 
van (bijna-)milieurampen, hebben belangrijke 
impulsen gegeven aan een grotere publieke 
belangstelling voor milieuvraagstukken. Maar een 
echt milieubeleid met lange-termijn doelstellingen 
kan niet op zulke incidenten gebaseerd worden; het 
zal verankerd moeten zijn in systematische 
kennisverwerving en -toepassing, op normstelling en 
op wet- en regelgeving. 

De voorliggende publikatie houdt zich bezig met 
het proces van informatieverwerking en 
besluitvorming, dat aan genoemde normering en 
wetgeving vooraf gaat. Dat is geen spectaculaire 
stof, maar wel wezenlijk voor een goed gefundeerd 
milieubeleid. De schrijvers hebben met taaie 
volharding alle sluip- en kruipwegen nagegaan, die 
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zo'n besluitvorming volgt en daarmee ons inzicht in 
dit aspect van het milieubeleid aanmerkelijk 
verdiept. 

Het Hoofdbestuur en het Algemeen Bestuur van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 zenden met 
voldoening deze publikatie de wereld in. Zij 
realiseren zich dat de geboden kost niet altijd 
licht is, maar, om bij deze vergelijking te blijven 
wel voedzaam en gezond. Zij hoopt, dat de lezer zich 
deze inspanning wil getroosten, omdat zij er van 
overtuigd is, dat de gedane moeite lonend is. Want 
pas als je weet, waar de weerstanden en barrieres 
liggen op de weg naar goede, dat wil zeggen milieu
vriendelijke besluitvorming, zul je die hindernissen 
op gerichte wijze kunnen aanpakken en overwinnen. 

De aanbevelingen die in de nota zijn weergegeven 
dienen politiek ter harte te worden genomen. D66 zal 
daarvoor in de geeigende fora de aandacht vragen. De 
aanbevelingen zijn echter ook rechtstreeks van 
belang voor organisaties buiten de overheid, zoals 
onderzoeks- en opleidingsinstituten 

Namens het Algemeen Bestuur van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

J.P.F. Mulder, voorzitter 
L. de Graaf, bestuurslid 

Namens het Hoofdbestuur van D66 

S. van der Loo - de Steenwinkel, voorzitter 
Th. de Graaf, secretaris politiek 
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Samenvatting en conclusies 

Het milieuprobleen leeft te weinig in politiek Den 
Haag. Een van de redenen daarvoor is het lange-termijn 
karakter van veel milieubeleid, terwijl het politieke 
proces op de korte termijn is gericht. Een andere 
reden is de wijze van besluitvorming over milieuzaken 
binnen de overheid. Vanuit de visie dat aan het 
milieu meer gewicht moet worden gegeven, wordt in 
deze nota die besluitvorming geanalyseerd, en onder
zocht op welke wijze kennis in het beleidsproces moet 
meespelen om aan lange-termijn effecten recht te doen. 

De vele aanbevelingen die daaruit naar voren komen, 
kunnen in vier blokken worden samengevat: 
l. De politieke cultuur wordt veranderd. 
2. De rol van de ambtelijke bureaupolitiek wordt ver
kleind. 
3. Decentralisatie wordt op een zakelijke leest 
geschoeid. 
4. Milieukennis wordt opener en meer systematisch 
beheerd, met meer oog voor de toepassing bij beleid. 

l. De politieke cultuur wordt veranderd: 
- de Tweede Kamer blijft niet langer werkloos toezien 
dat problemen in laden blijven liggen en er zich 
onvruchtbare tegenstellingen binnen het ambtelijk 
apparaat ontwikkelen, enkel omdat de minister primair 
verantwoordelijk is: de Kamer doet in zulke gevallen 
een uitspraak, zodat de ontwikkeling van beleid ver
der kan gaan; 
- de Kamer schroomt er niet voor, uit te spreken dat 
een bepaald probleem moet worden aangepakt, ook al 
weet men niet zelf hoe; 
- de Kamer gaat meer aandacht besteden aan voort
gangscontrole van de eigen besluiten. 
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2. De rol van de ambtelUke bureaupolitiek wordt ver
kleind: 
- nieuw beleid over een nog slecht bekend probleem 
wordt gestart door het organiseren van een workshop, 
waaraan ook beleidsmedewerkers van andere departmen
ten en buitenstaanders deelnemen; 
- in nota's en notities aan de Tweede Kamer worden 
alternatieven voor beleid aangegeven; 
- aan de Tweede Kamer wordt geregeld verslag gedaan 
van de voortgang van beleidsontwikkeling; 
- binnen de ambtelijke lijnorganisatie wordt per direc
tie een kleine eenheid voor beleidsontwikkeling inge
steld (dus geen stafafdeling). 

3. Decentralisatie wordt op een zakelUke leest ge
schoeid: 
- de uitvoerders van milieubeleid (in vele gevallen 
de gemeenten en provincies, en de inspecties of an
dere gedeconcentreerde rUksdiensten) worden bU de 
beleidsontwikkeling betrokken; ~f, waar snel ingrUpen 
noodzakelUk is, worden de uitvoerders gepasseerd, 
maar dan alleen wanneer de Tweede Kamer een betref
fende notitie van de ambtelUke afdeling die met het 
probleem is belast, heeft goedgekeurd; 
- er wordt gebruik gemaakt van bestuurscontracten, 
waarbU rUk en uitvoerder overeen komen, dat de laat
ste een vastgestelde taak naar eigen inzicht voor een 
bepaald bedrag zal uitvoeren; experimenten daarmee 
worden op korte termUn gestart; 
- het opleidingsniveau van hinderwetambtenaren, die 
vaak de eersten zUn die met nieuwe problemen in 
aanraking komen, wordt sterk opgetrokken, en de com
municatie van hen met het ambtelijk apparaat op het 
departement wordt verbeterd. 

4. Milieukennis wordt opener en meer systematisch 
beheerd, met meer oog voor de toepassing bU beleid: 
- de openheid van onderzoeksinstellingen van de over
heid en externe adviesorganen en hun vermogen tot 
communicatie met de buitenwereld worden vergroot, 
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onder meer door het instellen of versterken van afde
lingen externe contacten, het laten verstrekken van 
kosteloze informatie, en het organiseren van open 
workshops; 
- de openbaarheid van alle milieugegevens wordt bij 
wet vastgelegd; 
- alle milieugegevens worden in beginsel voor een 
ieder toegankelijk gemaakt in een gestandaardiseerd 
systeem, met terminals bij regionale milieucentra; 
- zowel bij VROM als bij L&V krijgt opbouw van een 
bestand van systematische en relevante kennis (inclu
sief interpretatie) prioriteit bij het toekennen van 
nieuwe geldmiddelen; 
- een ministeriële of parlementaire, maar niet aan 
het ambtelijk apparaat rapporterende Wetenschappelijke 
Milieuraad wordt in het leven geroepen; 
- generalistisch milieu-onderzoek aan universiteiten 
wordt gestimuleerd via de tweede en derde geldstroom; 
- de plaats van de generalistische milieukunde in het 
universitaire onderwijs wordt versterkt ten opzichte 
van de specialismen: door het instellen van vakgroe
pen milieukunde met bij elk een eigen leerstoel, en 
door de opbouw van èèn of twee universitaire meer
jarige opleidingen milieukunde, en van tweede fase 
beroeps- en onderzoekersopleidingen milieukunde; 
- de overdracht van kennis door milieu-onderzoekers 
door middel van tijdschriften, congressen en media 
wordt gestimuleerd, evenals kennisoverdracht via 
massamedia; 
- aan instellingen van hoger onderwijs worden milieu
transferpunten ingesteld. 
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Inleiding 

Het milieuvraagstuk speelt geen grote rol in politiek 
Den Haag, tot verdriet van D66. Waarom niet? Waarom 
flakkert politieke prioriteit voor schonere indus
trie~n slechts op bij gifgolven? Waarom is het zo 
moeilijk, maatregelen te treffen tegen waarschijnlijke 
(maar onzekere) toekomstige problemen als een rampza
lige stijging van de zeespiegel? Waarom moeten er 
eerst drinkwaterputten onbruikbaar worden, voordat 
het probleem van de overbemesting wordt aangepakt, of 
bossen sterven, voordat de zure regen op de agenda 
komt? 

In deze nota wordt geprobeerd, door een antwoord 
op deze vragen te vinden, de kansen voor milieubeleid 
te verbeteren. Daartoe wordt een analyse gemaakt van 
het maatschappelijk proces van besluitvorming. Welke 
problemen komen bij het rondzingen in het circuit van 
besluitvormers als urgent naar voren? Hoe komt zo'n 
oordeel tot stand? Welke rol spelen ambtenaren en op 
welke manier? Welke invloed heeft de ambtelijke 
bureaupolitiek op dit proces? Welke invloed hebben de 
departementale scheidslijnen? Welke rol spelen belan
gengroepen? Is er invloed van geschreven of onge
schreven regels van staatsrecht? Op welke manier zijn 
politici betrokken of juist niet betrokken? 

In deze analyse ligt de nadruk op de onderlinge 
verhouding van ambtenaren en politici. In het proces 
van maatschappelijke besluitvorming, zo vaak door D66 
aan de orde gesteld, ligt hier een steeds belangrijker 
knelpunt. De relatie tussen ambtelijk en politiek 
systeem wordt problematisch. De subtiliteit van poli
tieke controle heeft geen gelijke tred gehouden met de 
toenemend ingewikkelde rol die de overheid in de 
samenleving speelt. Daardoor worden op ambtelijk 
niveau vele besluiten genomen die politiek van karak
ter zijn, zodat daarover onvoldoende in het publiek 
verantwoording wordt afgelegd. Ook wordt door de 
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specialistische en gefragmenteerde kennis van de 
werkelijkheid, zoals die door de bureaucratie wordt 
geleverd, een hypotheek gelegd op de politiek. Het 
democratisch systeem verliest daardoor zijn greep op 
de maatschappelijke besluitvorming, die veelal meer in 
onderhandelingen binnen sectoren plaats vindt, met de 
overheid als brandpunt, dan binnen de volksvertegen
woordiging. 

Hier worden deze beschouwingen toegespitst op het 
milieu. Natuurlijk worden er vele inzichten geformu
leerd en standpunten bepaald, die ook op andere 
beleidsterreinen van toepassing kunnen zijn. Maar die 
uitwerking is hier niet aan de orde. 

In de nota wordt aangesloten bij de agendabouw
benadering van politieke vraagstukken, die in Neder
land voor het eerst door Leemans en HisschemÖller op 
milieuproblemen is toegepast, en die later door de 
Commissie Lange-Termijn Ontwikkelingen Milieubeleid 
(CLAT) is uitgewerkt. Bij deze methode worden de knel
punten geanalyseerd die optreden in de wordings
geschiedenis van geconstateerd feit tot maatschap
pelijk probleem, en verder tot object van overheids
beleid, met het doel inzicht te verkrijgen in de 
mogelijkheden en vereisten van een beter beleid. 

De discussie over deze zaken is met name aangewak
kerd door de vorige milieuminister, Dr.P.Winsemius, 
die - vanuit de constatering van knelpunten in het 
milieubeleid - vooral heeft gewerkt aan de interne 
stroomlijning van de beleidsontwikkeling. Die stroom
lijning - zoals die tot uitdrukking komt in de nota 
Meer dan de som der delen, de respectievelijke Indica
tieve Meerjarenprogramma's Milieubeheer, en recen
telijk in Winsemius' boek Gast in eigen huis - spreekt 
ons aan. 

Wij hadden de nota dan ook kunnen schrijven als een 
commentaar op de nieuwe structuur van het milieube
leid. We hebben dit bewust niet gedaan, maar zijn 
gestart met een eigen analyse van knelpunten volgens 
de methodiek die HisschemÖller voor de CLAT heeft 
gebruikt. We denken daarmee nieuwe perspectieven te 
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hebben geopend, en sterkere weerbarstigheden te heb
ben aangetoond dan Winsemius. Overigens is er geen 
str~digheid tussen z~n voorstellen en de onze. Wel 
z~n er accentverschillen: waar Winsemius meer ingaat 
op de vraag waar beleidsvoorbereiding toe moet lei
den, gaan w~ sterker in op de politieke aspecten van 
dat proces. 

In een apart hoofdstuk gaan wij verder in op het 
vraagstuk van het kennisbeheer b~ milieubeleid. B~ 

milieubeleid is kennis van groot belang, doordat veel 
milieu-effecten op langere termijn spelen, en het 
lange-term~nbeleid daarom in het gehele beleid gein
tegreerd moet z~n. Kennis is daarvoor onmisbaar. 
Vooral in de eerste fasen van het besluitvormings
proces speelt kennis een doorslaggevende rol. Zoals 
uit de analyse bl~kt, dringt kennis echter vaak al
leen gedeeltel~k en vertekend door tot het beleid. 
Soms is alleen de verkeerde soort kennis voorhanden; 
soms is kennis geheim of afwezig; doorgaans is kennis 
gefragmenteerd, alleen toegankel~k voor wie de weten
schappelijke literatuur bijhoudt, en niet gemakkelijk 
tot een geheel te verbinden. De deskundigheid die 
bestaat uit het samenvoegen van ongel~ksoortige gege
vens tot een oordeel over milieukwaliteit is schaars; 
er zijn nauwelijks opleidingen tot die deskundigheid. 
En tenslotte heeft de beleidswereld te weinig voelho
rens naar de milieuwetenschap om hiervan nuttig en 
systematisch gebruik te maken. In het slothoofdstuk 
wordt dit vraagstuk van kennisbeheer nader geanaly
seerd en becommentarieerd. 
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1. Het probleem wordt gesignaleerd 

In de eerste vijf hoofdstukken zal aan de hand van 
de verschillende fasen van de oplossing van een 
milieu-probleem inzicht worden gegeven in de rol van 
de burgers en van de overheid bij die oplossing. 
Voor goed milieubeleid is een snelle koppeling van 
7en passende oplossing aan een (nieuw) ontstaan 
probleem een vereiste. Daartoe is goede, volledige 
en snelle publieke meningsvorming vereist vanaf het 
moment dat het probleem wordt gesignaleerd totdat de 
passende maatregelen ter bestrijding van het 
probleem zijn genomen. Daarna blijft overigens 
controle op het succes van de oplossing 
noodzakelijk. 

In dit deel worden de volgende fasen in dit 
proces beschouwd en tot uitgangspunt voor de 
hoofdstukindeling gemaakt. 
Fase 1: Het probleem wordt gesignaleerd; 
Fase 2: Het probleem wordt politiek (h)erkend; 
Fase 3: De overheid tracht greep op het probleem te 
krijgen; 
Fase 4: De overheid heeft greep op het probleem; 
Fase 5: De overheid houdt greep op het probleem. 

Zoals al in de inleiding is gesteld, bouwt deze 
benadering voort op beschouwingen van Leemans en 
Hisschemoller (Instituut voor Bestuurskunde UvA). 
Ook zal worden gebruik gemaakt van het werk van de 
CLAT (Commissie Lange Termijn). Wij hebben hieraan 
een eigen invulling gegeven. 

1.1. Aard van de fase 

In de eerste fase van het politieke proces waarin 
milieuproblemen worden opgelost staat de signalering 
van het probleem centraal. Bij de verduidelijking 
van de gang van zaken in deze fase wordt gebruik 
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gemaakt van de zogenaamde agendabouw-benadering, 
zoals deze door het Instituut voor Bestuurskunde is 
uitgewerkt in opdracht van de Commissie Lange 
Termijn Milieubeleid. De politieke agendabouw
benadering is een model om te analyseren in welke 
fases van de publieke besluitvorming een 
milieuprobleem wordt tegengehouden in de gang naar 
een plaats op de politieke agenda. Het model geeft 
een beschrijving van het politieke proces als een 
reeks deelprocessen. Schematisch weergegeven 

Articulatie van ee behoefte van 
een individu of groep: WENS 

- Omzetting in een eis: een bindende 
beslissing wordt gevraagd: EIS 

- Conversie in een onderwerp 
op de publieke agenda: MAATSCHAPPELIJK 

PROBLEEM 

- Behandeling door de overheid: POLITIEK 

"maatschappelijk probleem" is de kwestie geworden 
wanneer grotere groepen mensen geinvolveerd raken, 
bijvoorbeeld door de oprichting van een burgercomite 
of actiegroep. Daarmee is de zaak op de publieke 
agenda gekomen. Wanneer de overheid het probleem 
ziet als een door de overheid te behandelen kwestie, 
is het "maatschappelijk probleem" tot "politiek 
onderwerp" geworden. Deze laatste stap brengt het 
probleem in de tweede fase van het politieke proces: 
herkenning en erkenning (zie hoofdstuk 2). Het 
overgaan van (bijvoorbeeld) "wens" naar "eis" kan 
worden bemoeilijkt door barrieres, gegevenheden die 
verhinderen dat de "wens" ongeschonden wordt omgezet 
in de "eis". In de volgende paragraaf wordt aan de 
hand van vier gevallen die door het Instituut voor 
Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam zijn 
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bestudeerd, nader ingegaan op deze barrieres. 

1.2. Het politiek proces in deze fase 

Voor een uitgebreide beschrijving van de vier 
gevallen moet worden verwezen naar de betreffende 
rapporten. Hier volgen slechts ter inleiding korte 
schetsen. Het gaat om de zaak van de chloorfluor
koolwaterstoffen (CFK's), het chemisch afval in de 
Volgermeerpolder, de bescherming van de Waddenzee en 
de Oosterscheldekwestie. 

a. CFK's 

De zaak van de CFK's houdt in dat deze ------
verantwoordelijk worden gesteld voor afbraak van de 
ozonlaag rond de aarde. Deze beschermt het leven op 
aarde, doordat ultraviolette straling van de zon 
wordt tegengehouden. CFK's komen vooral voor in 
spuitbussen; daarnaast worden zij gebruikt bij de 
produktie van koelkasten en in schuimplastics. Met 
een wetenschappelijke publikatie in 1974 kwam het 
CFK-probleem voor het eerst aan het licht. De 
onderzoekers verbonden aan hun publikatie meteen de 
eis dat de overheid produktie en gebruik van CFK's 
zou indammen. Binnen korte tijd stond de zaak zowel 
in de VS als in Nederland op de politieke agenda, en 
enkele jaren later ook in de EG. Dit leidde tot 
beperkingen in het gebruik van CFK's in spuitbussen. 
De strijd werd sterk via de media uitgevochten, en 
de spuitbussenindustrie liet zich daarbij niet 
onbetuigd. 

b. Volgermeerpolder 

Het chemisch afval in de Volgermeerpolder werd 
(her)ontdekt, toen begin 1980 een medewerker van het 
Centraal Milieulaboratorium Amsterdam werd 
geattendeerd op een aantal vaten met het opschrift 
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Philips Duphar. De gemeente Amsterdam stelde hierop 
een ambtelijke werkgroep in, die het beleid in deze 
zaak moest gaan coordineren (bodemverontreiniging 
was toen net als probleem in de belangstelling 
gekomen). De zaak kreeg een nieuw aspect toen een 
biochemicus-inwoner van Broek in Waterland op welks 
grondgebied de vuilstort lag, een verband legde met 
een ernstig ongeluk bij Philips Duphar, en in een 
memorandum aan het bestuur van zijn gemeente de 
vraag opwierp of het bij dergelijke stoffen meestal 
onstane dioxine niet op de stort in de Volgermeer 
terecht kon zijn gekomen. De aanvankelijk 
ontkennende en afwerende reactie van de autoriteiten 
op deze suggestie leidde tot de oprichting van het 
Burgercomite Vuilstort Broek. Van de eisen van het 
Burgercomite is maar een deel op de politieke agenda 
gekomen. 

c. Behoud van de Waddenzee 

Behoud van de Waddenzee is een wens geweest vanaf de 
oprichting van de eerste natuurbeschermings
organisaties. Vanaf de jaren '50 circuleren op 
rijksniveau plannen tot afsluiting van delen van de 
Waddenzee. In 1961 werd besloten de Lauwerszee af te 
sluiten; in 1969 was dit een feit. De lancering van 
een plan tot verbinding van Ameland met het vaste 
land van Friesland (1965) was aanleiding tot het 
oprichten van de Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee. In 1966 werden nieuwe voorstellen 
gedaan voor inpoldering van stukken van de 
Waddenzee. Dit bracht ook van wetenschappelijke kant 
reacties teweeg. De tegenstrijdige strevingen 
leidden uiteindelijk tot kanalisering van het 
onderwerp in het kader van de ruimtelijke ordening, 
waarbij als doelstelling van het regeringsbeleid de 
bescherming, het behoud en waar nodig het herstel 
van de Waddenzee als natuurgebied werd aangegeven. 
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d. Oostersehelde 

De Oosterseheldezaak is pas in een laat stadium gaan 
spelen, gegeven het feit dat reeds in 1958 de 
Deltawet werd aangenomen: eerst in de jaren '67-'69 
gingen maatschappelijke organisaties formuleren dat 
belangrijke natuurwaarden verloren zouden gaan bij 
afsluiting van de Oosterschelde, tot dan toe was dat 
alleen door individuele natuurbeschermers gebeurd. 
Het duurde tot 1972, voor het mogelijk open houden 
als politiek onderwerp gestalte kreeg; in dat jaar 
werd in het verkiezingsprogramma Keerpunt '72 van de 
PvdA, D66 en PPR de heroverweging van het besluit 
tot afdamming opgenomen. 

e. Analyse van a t/m d 

Bij het nagaan van de knelpunten in de 
wordingsgeschiedenis van deze milieu-casussen valt 
op dat de vertekening van de problemen tenminste 
even veelvuldig is als het in het geheel niet 
overwinnen van een barriere. Met andere woorden: de 
manier waarop een milieuprobleem wordt opgepakt in 
het publieke debat of op de politieke agenda wordt 
geplaatst kan anders zijn dan door de 
initiatiefnemers bedoeld, en ook anders dan de zaak 
zelf zou rechtvaardigen. We proberen aan de hand van 
het schema van paragraaf 1.1 de barrieres in de 
verschillende gevallen te schetsen. 

a. De articulatie van een wens 

Bij de kwestie van het afval in de Volgermeerpolder 
bestond hier een groot probleem, omdat de informatie 
op grond waarvan een wens zou kunnen ontstaan, niet 
beschikbaar was. Het CLAT-rapport noemt als 
barrieres tegen het bekend worden van deze 
informatie: 
- het belang van de gemeente Amsterdam bij het 

openblijven van de stortplaats; 
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-het gebrek aan voorstellingsvermogen over de 
omvang van de problemen van bodemverontreiniging 

(niet een specifiek Amsterdams probleem). 
Hierbij speelt een rol dat tot 1981 de wethouder 
Gemeente-bedrijven en niet de wethouder Coordinatie 
Milieyhygiene verantwoordelijk was voor de 
Volgermeer. De barriere hier lag dan ook bij de 
overheid. 

b. De omzetting van wens in eis 

Bij het probleem van de CFK's was hier geen 
barriere, omdat de onderzoekers die de 
wetenschappelijke gegevens als eersten 
presenteerden, daaraan meteen eisen aan de overheid 
verbonden. Bij de kwestie van het chemisch afval in 
de Volgermeerpolder werd de wens in een eis omgezet 
in het memorandum aan het gemeentebestuur van Broek 
in Waterland. In beide gevallen werd de omzetting 
van wens in eis vergemakkelijkt omdat in deze fase 
deskundigen actief betro~ken waren. 

Bij de Oosterseheldekwestie ging de omzetting van 
wens in eis veel moeizamer omdat iedereen als 
vaststaand had aangenomen dat de Deltawerken 
noodzakelijk waren uit veiligheidsoogpunt. Pas toen 
het milieubewustzijn toenam, nam dit geloof af. Deze 
barriere lag op het vlak van de ideologie. 

c. De omzetting van eis in maatschappelijk probleem 

Bij het probleem van de CFK's heeft de pers in deze 
fase een belangrijke rol gespeeld. Een krantebericht 
heeft in 1974 deze kwestie ook in Nederland tot 
maatschappelijk probleem gemaakt. 

Bij het chemisch afval in de Volgermeerpolder 
kunnen we de oprichting van het Burgercomite zien 
als het moment waarop het probleem als 
maatschappelijk probleem gestalte kreeg. De 
oprichting van het Burgercomite ging gepaard met 
twee eisen: deelname aan de ambtelijke werkgroep, en 
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sluiting van de belt. Beide eisen kunnen als inhoud 
van het maatschappelijk probleem worden aangemerkt. 

Ook bij de Waddenzee kunnen we de oprichting van 
een organisatie (de Waddenzeevereniging) zien als 
het moment waarop een eis tot maatschappelijk 
probleem wordt omgevormd. Personen en groepen die 
voorheen nog niet bij het behoud van de Waddenzee 
waren betrokken, werden dat nu. Een barriere moest 
daarbij overwonnen worden: de tegenstand vanuit de 
traditionele natuurbeschermingshoek tegen oprichting 
van een nieuwe vereniging. Daarbij speelt een rol 
dat al bij de formulering van de eis een nieuw 
gezichtspunt werd gekozen: afgestapt werd van de 
traditionele natuurbescherming, het oogpunt van de 
Waddenzeevereniging was meer het ecologische belang. 
De Oosterseheldekwestie werd een maatschappelijk 
probleem rond 1970, toen er een algemeen 
milieubewustzijn begon te ontstaan. 

d. De omzetting van het maatschappelijk probleem in 
een politiek onderwerp 

De problematiek van CFK's werd een politiek 
onderwerp omdat onmiddellijk na publikatie van het 
krantebericht vragen werden gesteld in de Tweede 
Kamer. Weliswaar reageerden de ministeries van EZ en 
V&M negatief, maar er werd toch aandacht aan 
geschonken in het beleid. Hierbij trad echter een 
verminking op, doordat het probleem van de CFK's 
verengd werd tot een spuitbussenprobleem. Hierop had 
V&M, via de directie Lucht, greep. Ook speelde mee 
dat de milieubeweging een anti-spuitbussencampagne 
voerde. Toch was deze ontevreden over de aanpak van 
de overheid, omdat de voor haar belangrijke aspecten 
"overbodigheid" en "energieverspilling" geen 
aandacht kregen. 

Bij het chemisch afval in de Volgermeerpolder is 
van de door het burgercomite geformuleerde eisen 
maar een deel doorgedrongen tot de politieke agenda. 
In de loop van de tijd werden als eisen gesteld: 
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1. Deelname aan de ambtelijke werkgroep 
2. Volledige openheid over de resultaten van het 

onderzoek 
van deze werkgroep en de betekenis ervan 

3. Sluiting van de stort om verspreiding van giftige 
stoffen 
in het milieu tegen te gaan 

4. Voorzover mogelijk volledige sanering van de 
stortplaats 

5. Aandacht voor eventuele medische implicaties 
6. Aandacht voor de sociale, psychische en 

financiele consequenties voor de op- en 
omwonenden. 

Daarvan hebben de punten 1, 3 en 4 de politieke 
agenda gehaald: zij zijn of worden afgehandeld. Punt 
2 heeft de politieke agenda gedeeltelijk gehaald; 
dit is met punt 5 en 6 niet of nauwelijks het geval 
geweest. 

Een belangrijke barriere vormde hier, dat het 
Burgercomite niet als deskundige partij werd 
geaccepteerd; ook de door het Burgercomite 
ingeschakelde wetenschappers-buitenstaanders kregen 
geen gehoor bij de deskundig-ambtelijke instanties. 

Het maatschappelijk probleem "behoud van de 
Waddenzee zoals die er nu uitziet" werd een politiek 
onderwerp rond 1968, toen ambtenaren gingen 
deelnemen aan wetenschappelijk advisering rond de 
Waddenzee, en ook Rijkswaterstaat een voorstel deed, 
een brede commissie samen te stellen " met het oog 
op een diepgaand onderzoek naar alle aspecten 
verbonden aan een eventuele gehele of gedeeltelijke 
indijking van de Waddenzee". De keuze van de RPD als 
eenheid van de overheid die voor coordinatie moest 
zorgen, bracht in zoverre verminking van de 
doelstelling "behoud van de Waddenzee" met zich mee, 
dat het kader van de ruimtelijke ordening bedoeld is 
om belangen af te wegen, en niet om een 
milieudoelstelling (behoud) te laten overwegen. 

Bij de Oostersehelde is de omzetting van 
maatschappelijk probleem in politiek onderwerp een 
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feit geworden via Keerpunt '72 en het optreden van 
het kabinet-Den Uyl. Rijkswaterstaat is hier in alle 
fasen van het probleem een barriere geweest. 

Uit deze gevallen blijkt dat milieuproblemen in 
heel verschillende fasen kunnen blokkeren in hun 
doorbraak als maatschappelijk en politiek probleem, 
en in vele gevallen ook - als zij tenslotte op de 
politieke agenda verschijnen -kunnen worden 
verminkt. 

Het bestuurskundig rapport geeft de factoren die 
op de barrieres van invloed zijn als volgt weer: 
1. randvoorwaarden: 

- economische: uitgangspunt is, dat in Nederland 
ondernemingsgewijze wordt geproduceerd, en dat 
overheidsbeleiJ de rentabiliteit van de 
ondernemingen niet al te negatief mag 
beinvloeden. 

- politieke: politieke beperkingen vloeien voort 
uit het beleid van hogere en nevengestelde 
instanties. 
ideologische: waarden die in een samenleving 
heersen, 
bepalen voor een groot deel de kans op succes 
van een 
wens, eis, maatschappelijk probleem, politiek 
onderwerp. 

2. De aard van de wens, eis, maatschappelijk 
probleem, politiek onderwerp 
In het algemeen kan worden gezegd dat eisen die 
door hun aard een fundamentele verandering 
impliceren van economische, politieke of 
ideologische gegevenheden, grotere barrieres 
ontmoeten dan eisen waarvan de realisering 
minder veranderingen vergt. 

3. Actoren en methoden 
Gedoeld wordt op de volgende actoren: 
- bedrijfsleven 
- milieubeweging 
- wetenschap. 
Het bedrijfsleven heeft structureel en financieel 
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Het bedrijfsleven heeft structureel en financieel 
meer mogelijkheden dan de milieubeweging om de 
inhoud van de publieke agenda te beinvloeden. wat 
betreft de wetenschap moet worden bedacht, dat 
wetenschap, bedreven aan universiteiten wellicht 
Andere definieringen en accenten oplevert dan bij 
bedrijven, overheid of maatschappelijke 
belangengroepen het geval is (zie verder 1.3). 

4. De overheid 
Van belang voor de voortgang van een wens binnen 
de publieke agenda zijn bepaalde structurele 
elementen bij het betreffende overheidsorgaan, 
bijvoorbeeld de departementale indeling, 
organisatie- en coordinatie-structuren. 

5. Onderlinge vervlechting 
Gedacht moet worden aan het geheel van pressie-, 
advies- en overlegorganen, dat zich op hetzelfde 
terrein beweegt als het betreffende 
overheidsorgaan. 

1.3. De spelers in het proces in deze fase 

De milieubeweging 

Zowel de CLAT als de onderzoekers wijzen op de 
positieve rol die de milieubeweging in elk van deze 
kwesties heeft gespeeld. Inderdaad laten de in 
paragraaf 1.2 behandelde gevallen zien dat de 
milieubeweging beslist noodzakelijk is, wanneer 
politieke partijen en overheid het laten afweten. 
Toch zou het ook mogelijk zijn, gevallen te 
signaleren waarin de milieubeweging minder 
stimulerend heeft gewerkt, of ook heeft bijgedragen 
aan vertekening van een milieuprobleem. Het 
signaleren van de schadelijke effecten van 
steenkool, in de tijd dat deze als grote oplossing 
voor het energievraagstuk werd aangewezen, is 
bijvoorbeeld vrij aarzelend geweest, zoals ook de 
signalering van het kooldioxideprobleem 
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(broeikaseffect) . Daarbij speelde een rol dat deze 
kwesties door anderen waren aangegrepen om 
kernenergie te propageren, door "kolen zwart te 
maken". Ook kwesties als luchtvervuiling 
binnenshuis, en milieuvervuiling door MeMO
bedrijven, komen niet primair door de milieubeweging 
op de politieke agenda. 

Deskundigen 

In elk van de besproken gevallen wordt de cruciale 
rol duidelijk van onafhankelijke deskundigen, die de 
problemen buiten de ambtelijke kaders of 
wetenschappelijke disciplines kunnen tillen. Zulke 
mensen zijn echter dun gezaaid. Veel mensen die zo'n 
rol zouden kunnen vervullen, worden door hun werk 
ervan weerhouden zich onafhankelijk op te stellen. 
Dit zou niet zo'n probleem zijn, wanneer de 
officiele deskundige instanties zich onafhankelijk 
zouden kunnen opstellen. Dit blijkt vaak echter niet 
het geval. Soms zijn deze organen zelf uitgesproken 
partij, zoals Rijkswaterstaat in de Oosterschelde
zaak. Dit is een belangrijke barriere, wanneer wij 
bedenken dat geloofwaardige waterstaatkundige 
deskundigheid buiten Rijkswaterstaat (of daar direct 
mee ver-bonden) nauwelijks te vinden is. In andere 
gevallen stellen deze organen zich, mede door hun 
ambtelijke rol, in de praktijk als partij op. Met 
name het RIV heeft deze indruk gewekt in de 
Volgermeerzaak. Maar het belang van ongebonden 
deskundigen heeft niet alleen te maken met hun 
vrijheid van spreken. Deskundigen die een rol hebben 
gespeeld bij het plaatsen van een milieuprobleem op 
de politieke agenda, hebben dat ook vaak gedaan 
vanuit een duidelijke generalis-tische instelling, 
met andere woorden, niet vanuit een eng
specialistische visie. 
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De rol van de pers wordt in de genoemde rapporten 
weinig besproken. Bij de zaak van de CFK's heeft een 
kranteartikel de beslissende rol gespeeld bij de 
omzetting van eis in maatschappelijk probleem. In 
andere gevallen is de rol van de pers minder 
duidelijk stuwend in het plaatsen van 
milieuproblemen op de politieke agenda. Veelal werd 
hier de omzetting van eis in maatschappelijk 
probleem bewerkstelligd door "burgers" die zich 
aansloten tot comites, actiegroepen of verenigingen. 
Uiteraard schenkt de pers daarna aandacht aan het 
probleem, omdat het dan tot maatschappelijk conflict 
geworden is. Het is nuttig, tenminste de gedachten 
te laten gaan over de vraag of een onafhankelijke 
pers niet veel meer een signalerende functie zou 
hebben moeten vervullen dan blijkt uit de besproken, 
en andere, voorbeelden. Hoe is het bijvoorbeeld 
mogelijk dat een duidelijk onverantwoorde activiteit 
als de vuilstort in de Volgermeerpolder zo lang 
heeft kunnen doorgaan zonder dat de pers dat heeft 
gesignaleerd? Het gaat er hier overigens niet om, de 
pers voor iets verantwoordelijk te stellen, maar om 
te onderzoeken hoe milieuproblemen beter op de 
politieke agenda kunnen ko~en. 

Wij ondersteunen de conclusies die de CLAT uit 
dit rapport heeft getrokken, dat voor de formulering 
van een "wens", de omzetting in een "eis" en 
vervolgens in een "maatschappelijk probleem" nodig 
zijn: 
- een actieve rol van de milieubeweging; 
- een belangrijke rol voor onafhankelijke 

deskundigen met een generalistische instelling; 
- openbaarheid van besluitprocessen; 
- inschakeling van een pluriform wetenschappelijk 

veld (zie p.61 van het CLAT-rapport). 
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Aanbevelingen 
- Bij de opleidingen van milieukundigen wordt veel 
aandacht gegeven aan het opleiden van 
milieugeneralisten, die zich uit uiteenlopende 
gegevens een beeld kunnen vormen van de kwaliteit 
van het milieu. 
- Adviesorganen en instituten van de overheid 
stellen zich meer open voor nieuwe problemen, en de 
inbreng van deskundigen van buiten. 
- Er wordt aandacht geschonken aan verspreiding van 
informatie; intermediaire organisaties spelen 
hierbij een belangrijke rol (zie verder par.6.4). 
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2. Het probleem wordt politiek (h)erkend 

2.1. Aard van de fase 

In de tweede fase van het politiek proces wordt het 
probleem dat in de eerste fase is gesignaleerd 
("maatschappelijk probleem" op de publieke agenda) 
als een "politiek onderwerp" geaccepteerd: het 
probleem wordt door de politiek herkend als een 
maatschappelijke werkelijkheid en erkend als 
probleem dat oplossing behoeft. Deze fase eindigt 
nadat de diverse partijen bij het milieubeleid 
gezamenlijk een probleemsignalering en een 
allereerste, globaal programma van maatregelen zijn 
overeengekomen. 

2.2. Het beleidsproces in deze fase 

Dit is de eerste fase waarin de eindresultaten 
formulering van overheidsbeleid inhouden. De fase 
begint met een conflict, gecentreerd rond de vraag 
of een milieuprobleem al dan niet aanwezig is, en 
welke de exacte oorzaken van dat probleem dan zijn, 
en eindigt met een partiele consensus over de aard 
van het probleem. Die consensus wordt gegoten in 
termen van overheidsbeleid. 

In ons type samenleving is de overheid in steeds 
sterker mate het platform geworden voor het slechten 
van belangenconflicten. Daarbij gaat men er van uit, 
dat de wens van degenen die de overheid dragen 
tevens de wens van de bevo~king weerspiegelt. De 
overheid is echter geen grote, eenduidige en uniform 
functionerende moloch. In feite is de overheid een 
samenstel van circuits die elk op hun beurt bestaan 
uit beleidsambtenaren, belangengroepen, 
parlementariers, journalisten, etc., die permanent 
met elkaar het 'belangen-conflictenspel' spelen. Het 
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resultaat van dit spel is het overheidsbeleid. We 
gaven reeds aan dat het resultaat van deze tweede 
fase een heldere probleemsignalering plus een eerste 
aanzet tot maatregelen zou moeten zijn. 

Helder en eenduidig overheidsbeleid komt echter 
niet zomaar tot stand. Allereerst moet men zich goed 
realiseren dat de kracht en de helderheid van 
overheidsbeleid rechtstreeks afhangt van de mate van 
consensus tussen de spelers: is die groot, dan is 
een relatief krachtig beleid mogelijk; is die gering 
dan kan beleid niet anders dan relatief vaag zijn. 
Een heel belangrijke ~ol bij het milieubeleid is in 
dit kader weggelegd voor de spelers die binnen de 
overheid werkzaam zijn: streven zij naar 
convergentie of naar divergentie van standpunten? 
Beide uitgangspunten zijn mogelijk: 
overheidsdienaren kunnen zichzelf zien als 
ambtenaren in dienst van een integraal werkende 
regering, maar evengoed als de laatste voorposten 
van maatschappelijke belangen. 

Ook al is de overheid het intern volledig eens 
dan nog is dit niet voldoende voor een goede 
probleemsignalering. Daarvoor is zeker medewerking 
van de andere bij het milieubeleid belangrijke 
spelers nodig, namelijk: 

- het bedrijfsleven 
- de milieu-organisaties 
- de consumenten-organisaties. 
Zij moeten zich kunnen herkennen in het 

geformuleerde milieubeleid en zullen dit beleid 
verder moeten dragen in eigen kring. 

Tot slot moet niet vergeten worden, dat 
formulering van milieubeleid in Nederland vindt 
plaats binnen twee zeer belangrijke beperkingen of 
(indien men een neutraler woord wenst) 
randvoorwaarden: 
a. een economische: we leven in een gemengde 

economische orde 
met een kapitalistische grondslag. Dat betekent 
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voor het milieubeleid: 
- een afhankelijkheid van buitenlandse (m.n. 

europese) regelgeving 
- het aanbrengen van regelgeving binnen marges, 

zodanig dat het bedrijfsleven 
concurrentiekracht houdt. 

b. een culturele: zeker bij politici, maar wellicht 
in geringere mate ook bij de bevolking, heeft het 
milieu niet meer die prioriteit die het begin 
jaren zeventig had. Oorzaken daarvoor kunnen 
zijn: moedeloosheid, afscherming, gewenning, 
verdwijnen van het "mode"-karakter (andere 
prioriteiten) . In elk geval betekent dit dat in 
beleidsafwegingen het gewicht van het 
milieubelang harder moet worden aangetoond. 

2.3. De spelers van het proces in deze fase 

Wij hebben er al op gewezen, dat het beleidsproces 
door tal van redenen de neiging heeft een vage 
uitkomst te krijgen in plaats van de helderheid die 
nodig is om tot een goede probleemoplossing in 
latere fasen te geraken. Thans volgt een analyse van 
de rol die de verschillende actoren in deze fase van 
het proces spelen. 

De overheidssector 

In de beschrijving van de eerste fase is gesteld dat 
de weg van signalering van een milieuprobleem naar 
de formulering van een eerste aanzet voor beleid 
lang is (zie hierna onder A). Daarnaast komt het 
voor dat het in eerste instantie breed gesignaleerde 
probleem na overheids-"behandeling" vaak opgeknipt 
of verminkt naar voren komt (zie hierna onder B). 
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A. DE LANGE WEG 

1. Oppakken door de Rijksoverheid 

Doordat in de meeste departementen de relatie met de 
omgeving (buiten de reguliere contacten met 
belangenorganisaties) niet sterk ontwikkeld is, 
worden thema's die in die omgeving leven niet snel 
de departementen ingestuurd. Oorzaak hiervoor is bij 
de meeste departementen gelegen in het ontbreken van 
een expliciete basis voor de beleidsontwikkeling, 
die geconcentreerd moet zijn in de kern van de 
organisatie. Wat als een "probleem" wordt gezien, 
wordt dan ook heel vaak bepaald door 
belangenafweging en bureaupolitiek.De 
"traagheidsfactor" speelt een belangrijke rol: vaak 
worden milieuproblemen wel gezien door politici en 
ambtenaren, maar acht men de tijd voor signalering 
van het probleem - en zeker voor aanpak van het 
probleem - nog niet rijp, met een vermeend beroep op 
"nog ontbrekende maatschappelijke acceptatie". Dit 
zijn gebruikelijke praktijken. 

Als laxeermiddel voor dergelijke departementale 
verstoppingen wordt dan wel de relatie met 
maatschappelijke organisaties gebruikt: door 
subsidies aan onderzoek, onderwijs en voorlichting 
wordt geprobeerd de maatschappelijke acceptatie 
versneld naderbij te brengen. Soms wordt ook 
onderzoek misbruikt als argument om het probleem nog 
wat jaren voor zich uit te schuiven 

Als een der mogelijke remedies zien wij de 
creatie van een zeer kleine beleidsontwikkelingsunit 
in de ambtelijke lijnorganisatie, die het 
secretariaat voert van een beleidsontwikkelingsteam 
van normale lijnfunctionarissen. 

Een andere mogelijkheid is, beleidsontwikkeling 
in de rijksdienst sterker te richten op het aangeven 
van alternatieven: achter probleemsignalering is het 
wenselijk diverse globale plannen van aanpak met 
telkens te onderscheiden effecten aan te geven: dit 
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is minder bedreigend van aard. 

2. Oppakken door Parlement 

Het oppakken van problemen door de Rijksoverheid zou 
geen barriere vormen indien de controle van het 
parlement op de behandeling van gebleken 
maatschappelijke problemen adequaat zou zijn. 
Echter, zoals Van Wijnen constateert: "De Kamer 
werkt met agenda's die door de regering zijn 
opgesteld, daar begint het al mee. Dus men volgt 
het tempo van de regering. De Kamer volgt de vragen 
die de regering stelt. Het parlement stelt er geen 
eigen programma tegenover." 

Dat leidt ertoe dat door het parlement zelden een 
uitspraak wordt gedaan dat er een probleem ligt dat 
aanpak behoeft. Een dergelijke uitspraak wordt pas 
gedaan als er een oplossing bij wordt geleverd. In 
de politiek zal het gebruikelijker moeten worden om 
probleemsignalering en probleemaanpak te scheiden. 
Signalering door politieke lichamen in de eerste 
fase geeft degenen die het probleem willen aanpakken 
een steun in de rug, en zet de departementen onder 
druk. 

Een wetenschappelijke milieuraad, zoals bedoeld 
in deel I, par.1.3, kan daarom een sleutelrol 
spelen. Deze raad zou op gezette tijden ook door de 
Tweede Kamer gehoord moeten kunnen worden. 

Een tweede probleem is dat het parlement geen 
adequate voortgangscontrole pleegt. Dit thema heeft 
nauwe relaties met de alom gesignaleerde klacht dat 
het parlement te weinig en te inefficient 
controleert. Het parlement laat ambtenaren 
voortmodderen, ook wanneer volslagen duidelijk is 
dat dit modderen voortkomt uit verschil in 
ambtelijke culturen of uit belangentegenstellingen, 
waarbij politieke oordeelsvorming geboden is. Vanuit 
de gedachte - op zich juist - dat de bewindslieden 
primair verantwoordelijk zijn, worden - indien de 
bewindslieden niet durven in te grijpen (angst voor 
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eigen ambtelijke achterban) - mede door het 
parlement verkrampte situaties in stand gehouden. 

Nodig is een adequate maandelijkse 
informatievoorzien~ng aan de Kamer over stand van 
zaken bij de ontwikkeling van beleid over cruciale 
vraagstukken, en een geautomatiseerd 
voortgangsbewakingssysteem bij de voortgang van 
wetsvoorstellen in het ambtelijk apparaat. De Kamer 
kan daardoor de parlementaire verantwoordelijkheid 
nemen om competentie- en beleidsknopen door te 
hakken wanneer problemen door ambtelijke 
competentiestrijd niet adequaat wordt aangepakt. 

3. Beleidsontwikkeling bij de Rijksoverheid 

Op dit moment wordt de beleidsontwikkeling voor 
maatschappelijke milieuproblemen vrijwel geheel 
overgelaten aan de (rijks-)overheid. Die overheid 
functio-neert op een specifieke manier, zoals 
bijvoorbeeld door de CHR (Commissie Hoofdstructuur 
Rijksdienst) maar ook in het boek 
Organisatieverandering in de rijksdienst (Staats
uitgeverij, 1985) uit de doeken wordt gedaan. In de 
CBR-rapporten wordt gesproken over een "veld van 
differentiatie" (ieder voor zijn eigen belang) en 
een "veld van integratie" (zoeken naar een 
gemeenschappelijke noemer) , waarbij het eerste 
doorgaans sterker is. Dit is ook het geval bij het 
milieubeleid. 

Een sterke stimulans voor het doorbreken van deze 
stand van zaken is de projectgewijze aanpak: creatie 
van kortlopende interdepartementale projectgroepen 
(in te stellen op basis van een goedgekeurd 
projectplan). Het probleem met deze werkwijze is, 
dat de plannen minder steun zullen vinden in de 
ambtelijke lijnorganisatie, waardoor zij 
uiteindelijk toch ondersteund moeten worden. Dit kan 
in laatste instantie alleen worden opgelost wanneer 
de ambtelijke cultuur wordt veranderd, zodat 
beleidsvoorstellen niet meer in de eerste plaats 
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worden beoordeeld op het nut voor de eigen toko, 
maar worden gemeten aan een meer algemeen belang. 
Ambtelijke mobiliteit is hiervoor noodzakelijk. Hoe 
deze precies bevorderd moet worden, is geen 
onderwerp meer voor deze nota. 

B. DE VERMINKING VAN HET PROBLEEM 

We'komen nogmaals terug op de verminking van de wens 
van een individu of groep tegen de tijd dat het 
probleem de politieke agenda nadert. Een belangrijke 
oorzaak hiervoor is gelegen in de opbouw van de 
ambtelijke organisatie. Verschillende directies 
krijgen elk een brok van het probleem aan te pakken, 
en het hangt dan van de kracht van het interne 
management af of die onderscheiden aanpakken samen 
nog resulteren in een integrale aanpak. Vaak is dit 
niet het geval, dan blijken bureaupolitieke 
overwegingen (competenties tussen directies, 
samenwerkingsrelaties) sterker dan het interne 
management in de milieubeleidssector. (denk aan de 
CFK-problematiek uit 1.2) Als een samenhang met 
andere problemen niet wordt onderkend, neemt de kans 
toe dat de gepresenteerde oplossing een 
schijnoplossing is. 

Om dit knelpunt op te heffen kan gedacht worden 
aan een reorganisatie van milieubeleidseenheden van 
VROM. LV, VW en EZ zodanig dat een betere 
aansluiting van de ambtelijke organisatiestructuur 
op de toekomstige milieuvraagstukken wordt 
bewerkstelligd. Dit vereist nadere studie. 

Een tweede mogelijkheid is het "breed houden" van 
het probleem door het los van de 
organisatiestructuur te identificeren. Dit is 
bijvoorbeeld mogelijk door het houden van een 
"workshop" binnen de ambtelijke organisatie, 
eventueel met medewerking van buitenstaanders, met 
een wat hoger abstractieniveau. Uitkomst workshop: 
beknopte probleemsignalering. 

Ook om verminkingen tegen te gaan kan een 
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ambtelijke projectgroep nuttig werk leveren (zie 
boven onder A) . 

Tot slot: (h)erkenning van milieuproblemen (met 
het daarbij behorende plan van aanpak) wordt vaak 
extra vertraagd door het bedrijven van onderzoek en 
een cultus van onnodige metingen. Het parlement zal 
alerter moeten worden wanneer bij een bepaald 
probleem onderzoek wordt aangekondigd. Het zal zich 
sterker moeten afvragen of dit onderzoek werkelijk 
nodig is, of de functie van uitstelinstrument 
vervult. Er is hier overigens vaak sprake van een 
interessante kongsi: ambtenaren van eenheden, die 
meer behoefte hebben aan een gedegen milieubeleid, 
en milieu-ambtenaren met gebrek aan durf vinden 
elkaar in de noodzaak van meer onderzoeken en 
metingen: overigens wel vanuit verschillende 
overwegingen. 

De voorstellen die in deze paragraaf zijn gedaan, 
komen welhaast alle neer op veranderingen in de 
opstelling van het parlement en opzichte van het 
milieubeleid (alerter, sneller, adequater), en 
veranderingen in de ambtelijke organisatie en in de 
ambtelijke cultuur. Dit zijn noodzakelijke, maar 
geen voldoende voorwaarden. Voor de formulering van 
een goed milieubeleid is ook een intensievere omgang 
met de andere betrokkenen (bedrijfsleven, milieu
organisaties, burgers) cruciaal. 

Het bedrijfsleven 

Bij het milieubeleid lijken de overheid (in de 
ruimste zin) en het bedrijfsleven vaak nog 
ideologisch tegenover elkaar te staan. Toch is er 
wel wat gebeurd aan het milieuvriendelijker maken 
van produktieprocessen. Uit de notitie Milieu en 
Technologie van oud-staatssecretaris Lambers
Hacquebard, komt echter naar voren dat er nog veel 
te doen valt. Verbeteringen van produktieprocessen 
worden nog slechts in beperkte mate geintroduceerd. 
Dit klemt temeer omdat het bedrijfsleven met een 
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beroep op de lastige introductie van deze 
verbeteringen het adequaat signaleren van 
milieuproblemen zeker niet stimuleert. Redenen voor 
het gebrekkig doorsijpelen van milieutechnische 
inzichten zijn: 
- gebrekkige en verbrokkelde informatie-verschaffing 

over (veranderingen in) milieutechnologie 
- gebrekkige "vertaling" van milieutechnische 

veranderingen in technische innovaties in het 
produktieproces 

- te hoge investerings- en afschrijfkosten voor de 
aanschaf van milieutechnologie 
onwil en de overtuiging dat het niet nodig is. 

Het thema "bèdrijfsleven en milieu" heeft bij 
uitstek een politieke lading (gekregen). Het 
politieke veld lijkt nogal eens milieutechnische 
oplossingen in de hoek van de marginalia te drukken, 
en lijkt meer te voelen voor principiele debatten 
gecentreerd rond de relatie "milieu en economie". 
Vanuit de noodzaak van een goede probleemsignalering 
gedacht is dit jammer, omdat het bedrijfsleven dan 
lange tijd zal ontkennen dat het (mede) een aantal 
problemen veroorzaakt. Opvallend is trouwens dat bij 
beleidsontwikkeling en besluit-vorming over dit 
thema de direct verantwoordelijken voor de 
produktieprocessen niet of nauwelijks een rol 
spelen. Aan de zijde van het bedrijfsleven schermen 
beleidsmedewerkers van VNO en NCW deze personen af: 
daardoor wordt een belangrijke bron van 
deskundigheid en partnership voor de overheid niet 
ontsloten. VNO en NCW zijn, uit de aard der zaak, 
sterker geneigd de discussie in een politiek vlak te 
trekken, daarin veelal gesteund door EZ. 
Vastgesteld moet worden dat de discussie over 
bedrijfsleven en milieu, gelet op de relatief grote 
technische speelruimte, al jaren lang op een veel 
ideologischer niveau wordt gevoerd dan in feite 
nodig is. De ont-ideologisering van deze discussie 
zou de snelheid van probleemsignalering ten goede 
kunnen komen. 
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Er zal om deze ont-ideologisering te bereiken een 
uitwisselingsprogramma bedrijfsleven-overheid
milieuorganisaties tot stand moeten komen. Een 
andere structurering van de milieudeskundigheid van 
het bedrijfsleven zal nodig zijn. Hieraan kan de 
overheid slechts indirect iets doen, namelijk door 
de ontwikkeling van een doelgroepenbeleid voor de 
industriele sector, met inbegrip van een actieplan 
om het bedrijfsleven te attenderen op, en te 
stimuleren met milieutechnologie. De overheid zou 
daardoor rechtstreeks in contact komen met de 
betreffende bedrijfstakken. 

Consumenten en hun organisaties 

Momenteel kan het bedrijfsleven zich in de 
discussies over het milieubeleid nog vaak achter de 
niet-kritische consument verschuilen. Dat is vreemd 
omdat consumentenorganisaties en milieubeschermers 
zich veelal bondgenoot lijken te voelen: het idee 
bestaat bij beide, dezelfde kant uit te werken. 
Opvallend is wel dat de relatie tussen het 
consumentisme en de milieubescherming zwak is en 
zeker niet uitgekristalliseerd. Het is dan ook maar 
de vraag of het consumentisme op dit moment wel zo'n 
goede bondgenoot voor de milieubescherming is. 
Indien het consumentisme zich echt verantwoordelijk 
zou voelen voor het milieu dan zou ze er op zijn 
minst opkomen voor: 
a. keuzemogelijkheden voor consumenten tussen 

milieu-onvriendelijke en milieuvriendelijke 
producten voor eenzelfde type vraag (zie 
bijvoorbeeld het succes van de scharreleieren); 

b. goede informatie over milieu-effecten van 
produktie, gebruik en afvalverwerking, zodat de 
consumenten uit zichzelf in meerderheid voor de 
milieuvriendelijke kant zouden kiezen. 
Het beeld dat de consumentenbeweging werkelijk 

aan deze beide thema's werkt komt niet over. Het 
belangrijkste thema voor deze beweging vormt de 
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relatie prijs-kwaliteit, waarbij dan de kwaliteit 
wel erg eng wordt omschreven (bruikbaarheid, 
verbruiktijd e.d): de produktiewijze waarlangs iets 
tot stand is gebracht speelt daarbij niet of 
nauwelijks een rol; de milieuverontreiniging bij 
verwijdering in de afvalfase van het product 
evenmin. 

Zo beschouwd wordt de consument eerder tot 
zuinigheid dan tot milieuvriendelijkheid (hetgeen op 
wat langere termijn ook zuinigheid inhoudt!) 
gestimuleerd, en dat terwijl een deel van de 
consumenten best bereid lijkt wat meer te betalen 
voor het milieu. 
De consumentenorganisaties zullen zowel vanuit het 
milieubeleid, als vanuit de milieuorganisaties 
krachtiger op hun verantwoordelijkheid moeten worden 
aangesproken, eventueel samen in een 
koepelorganisatie. De consumentenorganisaties zouden 
er goed aan doen op korte termijn een expliciete 
visie te ontvouwen over hun bijdrage, rol en taak 
bij het milieubeleid. 

De milieubeweging 

In de jaren zeventig vervulden de milieuorganisaties 
als hoofdtaak het kanaliseren van verontrusting 
onder de bevolking. Die verontrusting was groot: de 
organisaties sloten daarbij nauw aan en groeiden 
relatief snel. Na verloop van tijd leek de 
belangstelling voor het milieu wat weg te ebben: de 
lijn tussen de verontruste burgers (die minder 
verontrust leken) en de organisaties ( die voor een 
deel geprofessionaliseerd werden) werd minder nauw. 
Dit vindt primair zijn oorzaak in het feit dat de 
kanalen van de basis (verontruste burgers) naar de 
top (de woordvoerders van de milieubeweging) van 
bovenaf zijn dichtgeslibd. De top heeft de 
beslissing voor het van onderopkomende probleem vaak 
al gereed en doet daardoor mee aan de verminking van 
het eigenlijke probleem, zoals ook boven 
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gesignaleerd in par.1.3. 
In welke richting vindt verminking door de 

milieubeweging plaats? Deze wordt bepaald door het 
eigen beeld van de milieuproblematiek. In vele 
gevallen wordt daarbij uitgegaan van een negatief 
beeld van de economische processen in de 
maatschappij. Ten aanzien van de verminking handelt 
de milieubeweging niet anders dan andere actoren in 
het spel. 

Verder heeft een groot deel van de milieubeweging 
zich zodanig geinstitutionaliseerd dat zij is 
ingepakt in het rollenspel van de besluitvorming. De 
stereotype rol die ze daarin vervult, maakt haar tot 
een voorspelbare factor, waarvan de invloed door 
andere spelers kan worden geneutraliseerd. De 
milieubeweging wordt daardoor minder effectief. 

Het zou wenselijk zijn dat het scala van 
probleemstellingen en maatschappelijke opvattingen 
dat in de achterban van de milieubeweging leeft, 
duidelijker naar voren komt. vanuit onze positie 
bestaat de behoefte aan een geluid van een milieu
radicale, maar niet in de eerste plaats politiek
radicale groepering. De milieubeweging bestaat uit 
een scala van organisaties. Zij die zullen meer als 
een orkest (ieder eigen geluid, eigen achterban, 
maar wel gezamenlijk product) moeten gaan optreden, 
en minder als "koekoekeenzang"! Daarnaast is een 
intensiever informeel overleg tussen milieu
organisaties en milieubeleidseenheden binnen de 
overheden geboden. Dit bevordert het besef voor een 
en hetzelfde belang te staan. Ook is deelname aan 
uitwisselingsprogramma's met overheden en 
bedrijfsleven nuttig. 

Aanbevelingen uit fase 2: 

- DGMH en milieu-afdelingen bij L&V, V&W en EZ 
worden gereorganiseerd, waarbij zorg gedragen wordt 
voor: 

- meer ambtelijke mobiliteit; 
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- de creatie van een zeer kleine 
beleidsontwikkelingsunit in de ambtelijke 
lijnorganisatie, die het secretariaat voert 
van een beleidsontwikkelingsteam van normale 
lijnfunctionarissen. 

- Beleidsontwikkeling wordt sterker gericht op het 
aangeven van alternatieven. 
- Een Wetenschappelijke Milieuraad wordt in het 
leven geroepen die de minister rechtstreeks 
adviseert: zij kan ook op gezette tijden door de 
Tweede Kamer kan worden gehoord over milieuproblemen 
(zie deel I, par.1.3). 
- De Tweede Kamer wordt geregeld op de hoogte 
gebracht van de voortgang bij de beleidsvorming over 
cruciale vraagstukken, bijvoorbeeld door een 
geautomatiseerd bewakingssysteem. 
- De Tweede Kamer rekent het tot haar taak, 
initiatieven te nemen om stagnerende processen van 
beleidsvoorbereiding door een uitspraak vlot te 
trekken. 
- De Tweede Kamer pleegt voortgangscontrole op de 
door haar genomen besluiten. 
- Ambtelijke beleidsvoorbereiding vindt meer plaats 
in de vorm van interdepartementale projectgroepenmet 
een groter mandaat; ook worden workshops binnen het 
ambtelijk apparaat, bij voorkeur met medewerking van 
buitenstaanders, georganiseerd om beknopte 
probleemstellingen te formuleren. 
- Bedrijfsleven, overheid en milieubeweging stellen 
zich open voor een uitwisselingsprogramma. 
- Wetenschappelijke rijksinstituten (bv. RIVM) 
zoeken meer contact met universitaire 
milieu(vak)groepen. (bv. via gezamenlijke workshops, 
congressen, publicaties) 
- De milieubeweging probeert in de wijze waarop zij 
de politiek benadert de samenhang met de achterban 
te vergroten, meer de pluriformiteit van de beweging 
te laten doorklinken, en de effectiviteit te 
verhogen door minder vaak op stereotiepe wijze te 
reageren. 

38 



- De consumentenorganisaties formuleren een 
beleidsvisie over hun rol in milieuvraagstukken: er 
komt ook meer praktische samenwerking met (delen 
van) de milieubeweging. 
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3. De overheid tracht greep op het 
probleem te krijgen 

3.1. Aard van de fase 

In de derde fase van het politiek proces wordt de 
overheid actief. Zij tracht greep op het probleem te 
krijgen. Het begint met een eerste (idee voor een) 
plan van globale maatregelen en eindigt met de 
introductie en implementatie van de concrete 
maatregelen. 

3.2. Het beleidsproces in deze fase 

In deze fase staat het onderhandelen over het pakket 
concrete maatregelen centraal. Na fase 2 dus ook 
hier onderhandeling centraal, maar concreter en 
daardoor geprofileerder. Een aantal knelpunten 
gesignaleerd in de vorige fase, keert in deze fase 
geprononceerder terug. 

3.3. De spelers van het proces in deze fase 

In deze paragraaf wordt (evenals in 2.3) een wat 
uitgebreidere analyse gegeven van de rol die de 
verschillende actoren in het proces in de derde fase 
spelen. Aan de hand van de uitkomst van deze 
analyses worden aanbevelingen gedaan. 

De overheidssector 

In deze fase vindt er zeer veel, traagverlopend 
interdepartementaal overleg plaats. Dit overleg komt 
vaak onder de "doem van de nieuwe gegevens": het 
probleem blijkt ernstiger te zijn dan verwacht. Het 
interdepartementaal overleg wordt hierdoor nog 
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moeilijker te voeren. Indien fase 2 goed doorlopen 
is, ligt er een relatief gedegen probleemanalyse. De 
"traagheid" die het gevolg is van onduidelijke 
uitgangsposities, gekoppeld aan onzekerheid door 
onderzoeksresultaten, kan vermeden worden door de 
aanbevelingen voor fase 2 over te nemen. 

Doordat overleg (veelal interdepartementaal) 
moeizaam verloopt, is er niet of nauwelijks 
bereidheid bij de deelnemers aan dit overleg de 
situatie extra te compliceren door nog eens nieuwe 
overlegpartners te introduceren, zoals: 
- lagere overheden 
- eigen gedeconcentreerde rijksdiensten 
- maatschappelijke groeperingen. 
De formulering van concrete maatregelen gebeurt 
veelal op rijksniveau. Lagere overheden, 
gedeconcentreerde rijksdiensten.en maatschappelijke 
groeperingen - noodzakelijk voor de follow-up van 
deze maatregelen - maken de beleidsontwikkeling niet 
of slechts op zeer grote afstand mee. Hier ligt een 
paradox: hoe kan men zich echt verantwoordelijk 
voelen voor een maatregel, als men niet betrokken is 
bij vormgeving van die maatregel? Te beperkte 
beleidsvoorbereiding vraagt om moeilijkheden bij de 
beleidsuitvoering. 

Deze problemen kunnen als volgt worden 
tegengegaan. Direct na de probleem-signalering zal 
door de centrale beleidsactor een overlegplan 
gericht op het tot stand brengen van concrete 
maatregelen worden gemaakt. Daarin komen minimaal 
aan de orde: 
- een inventarisatie van de potentiele participanten 
bij de maatregelen; 
- een overzicht van de procedures en de 
overlegstructuren; 
-een voorstel voor de aanpak van reeds 
gesignaleerde knelpunten; 
- een voorstel voor besluitvorming over het 
overlegplan. 

In dit overlegplan dient een keuze voor een 
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strategie te worden vastgelegd: 
- snel interdepartementaal overleg, zonder 
samenwerking (met groeperingen), overvalsstrategie; 
of: 
- nadruk op samenwerking, overtuigingsstrategie. 
Dit overlegplan zal in zware gevallen door het 
parlement geaccordeerd moeten worden. Op deze manier 
wordt systematischer ontwikkeling van beleid 
mogelijk. 

De rol van het parlement in deze fase is tot nu 
toe meestal geen erg actieve. Men wacht af tot er 
"witte rook" uit het interdepartementaal overleg 
opstijgt. Aan de ene kant is dit begrijpelijk: de 
informatie die de Tweede Kamer krijgt over de 
(tussentijdse) resultaten en/of de voortgang van de 
beleidsontwikkeling, laat soms te wensen over. Het 
is bijvoorbeeld ongebruikelijk de Kamer op de hoogte 
te stellen van ambtelijke "loopgravengevechten", 
terwijl dergelijke informatie soms juist een 
versnelling van de voortgang van het beleid zou 
kunnen bewerkstelligen. Ook in deze fase zou het 
presenteren van een "probleempuntennotitie" met 
daarin een aantal beslispunten aan het parlement 
(door de strijdende bewindslieden) het proces van 
beleidsvorming zeer bespoedigen. Op deze manier 
krijgt het parlement beter de mogelijkheid, haar 
controlerende functie uit te oefenen. 

Aan de andere kant zit die zwakke rol van het 
parlement ingebakken in onze politieke cultuur. De 
lijn is vaak als volgt: zolang voorgestelde 
oplossingen abstract blijven (bijvoorbeeld een 
kaderwet, een algemene beleidsnota) reageert het 
parlement relatief eensgezind. Zodra echter concrete 
normen of maatregelen worden voorgelegd verdwijnt 
deze consensus. De sterke band van een meerderheid 
van het parlement met het kabinet zorgt ervoor dat 
gebrekkige compromissen toch zonder veel 
kleerscheuren door het parlement kunnen worden 
geloodst. De parlementsleden van de 
regeringspartijen leveren in het feitelijk debat 
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over die compromissen slechts een schijninbreng: hun 
echte inbreng is al geleverd in de laatste fase van 
de beleidsvoorbereiding op de departementen. 
Dat betekent vaak: 

de regering komt met een wollig compromis van 
maatregelen 

- de regeringspartijen verdedigen luchtig dit 
compromis 

- de oppositie komt met forse kritiek 
- en: het compromis wordt aanvaard! 
Deze handelwijze is onderdeel van de algemene 
politieke cultuur. D66 ziet die, om tal van redenen, 
graag veranderd! Een voorstel op dit punt is de 
verplichting aan het kabinet om te werken met 
alternatieven (duidelijk te onderscheiden 
maatregelpakketten). Dit zorgt zeker voor een 
helderder en minder "voorgeprogrammeerd" debat! 

De lagere overheden 

De lagere overheden zien, door de alleenheerschappij 
van de nationale overheid in deze fase van de 
beleidsontwikkeling, het probleem niet meer als hun 
probleem. Ze lopen niet erg hard om de aanpak van 
het probleem verder te helpen. Ze worden daartoe 
veelal ook niet echt gestimuleerd door de 
gedeconcentreerde rijksdiensten: die zijn namelijk 
evenmin bij de beleidsontwikkeling betrokken. De 
hele houding van provincies en gemeenten in deze 
fase kan vaak als lauw worden gekenschetst. 

Bij de Rijksoverheid overheerst aan de andere 
kant de angst, dat provincies en gemeenten de 
milieuzaak minder serieus zullen nemen dan de 
milieubeleids-afdelingen van de departementen 
wenselijk vinden. Men is beducht voor de macht van 
het groene front op lokaal en provinciaal niveau, en 
voor invloed van de industrie op de besturen, 
voortkomend uit angst voor verlies van 
werkgelegenheid. 

In dit spanningsveld zou het instrument van het 
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bestuurscontract nuttig kunnen zijn. Hierbij komen 
rijk en (bijvoorbeeld) de provincie overeen, dat de 
laatste een door het rijk vastgestelde taak voor een 
overeengekomen bedrag zal uitvoeren. Zo'n contract 
levert voor beide partijen zekerheid, en voor de 
uitvoerder bovendien enige beleidsvrijheid. 

Bestuurscontracten zijn een novum in ons 
staatkundig bestel. Zij lijken echter de 
mogelijkheid te bieden, de gewenste decentralisatie 
op zakelijke leest te schoeien. De toepassing van 
bestuurscontracten moet dan ook nader worden 
onderzocht; experimenten daarmee worden op korte 
termijn gestart. Waar dit instrument nog niet kan 
worden gebruikt, is een uitgekiende inschakeling van 
lagere overheden en gedeconcentreerde rijksdiensten 
een eerste vereiste. 

Het bedrijfsleven 

Bij fase 2 is reeds het nodige gesteld over de rol 
en de positie van het bedrijfsleven. Dat geldt hier 
onverkort. 

Naarmate het bedrijfsleven meer als 
medeveroorzaker van het probleem wordt beschouwd -
wat tot uiting komt in het feit dat de overheid met 
de ontwikkeling van maatregelen actief tracht in te 
grijpen in o.m. produkten en produktiewijzen van het 
bedrijfsleven - wordt de polarisatie groter. Dit uit 
zich vaak in het hanteren van vertragingstactieken 
zoals de roep om meer en beter onderzoek. 

Soms ontwikkelt het bedrijfsleven zelf technische 
oplossings-methoden. Die hebben vooral een sanerend 
of matigend karakter. De intensiteit waarmee deze 
methoden worden ontwikkeld, hangt sterk samen met 
het verwachte rendement. Dat wordt vaak laag 
geschat: mede veroorzaakt door een zwalkende of 
onduidelijke koers van de (rijks)overheid. De 
(rijks)overheid dient daarom, mede met het oog op de 
ontwikkeling van milieutechnologie, haar doelen 
helder en eenduidig te formuleren (o.a. door het 
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formuleren van normen), en dient tevens duidelijk te 
maken hoe lang, en onder welke aannamen, daaraan 
wordt vastgehouden. Binnen deze duidelijke 
beleidsstrategie zal plaats moeten worden ingeruimd 
voor differentiatie en flexibiliteit in wet- en 
regelgeving op die punten of momenten welke daarom 
vragen. 

De wetenschappelijke wereld 

Teneinde milieumaatregelen te kunnen nemen is een 
goede argumentatie richting maatschappelijke en 
economische organisaties geboden. Gesubsidieerd door 
overheden worden vaak grote onderzoeken opgezet, 
waaraan ook wetenschappers met een veel 
fundamentelere instelling dan voor 
beleidsonderbouwend onderzoek nodig is, worden 
aangewezen. Voor milieubeleid is echter juist de 
signalerende, fundamenteel ingestelde onderzoeker 
van levensbelang bij de onderkenning van de 
lange(re) termijn ontwikkeling van milieufactoren. 
Bij wetenschappers bestaat de neiging, de betalende 
opdrachtgever op de wenken te bedienen, zodat deze 
laatste niet voor ongewenste verrassingen komt te 
staan. 

Een probleem is, dat de resultaten van werkelijk 
wetenschappelijk onderzoek door de coordinatoren van 
het onderzoek bij de verschillende ministeries soms 
niet erg worden gewaardeerd of zelfs niet worden 
begrepen. Indien de overheid werkelijk greep op de 
milieuproblematiek wil krijgen moet zij meer aan 
fundamenteel, lange termijn onderzoek laten doen. 
Wetenschappers moeten het lef hebben om een 
duidelijke visie op de oplossingsrichtingen te 
geven. Grotere onafhankelijkheid en openheid dan 
thans veelal het geval is (denk aan de verschillende 
Rijksinstituten) kan daarvoor een noodzakelijke 
voorwaarde zijn (zie de voorstellen uit deel I, 
par.1.3). Dit pleit voor meer bestuur op afstand van 
het derde geldstroom-onderzoek van de ministeries, 
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bv. via een stichting waarin ook niet-ambtenaren 
participeren. 

De milieubeweging 

Hetgeen omtrent de milieubeweging in paragraaf 2.3 
is geschreven, geldt eigenlijk ook voor deze derde 
fase van het politieke proces. De georganiseerde 
milieubeweging is grotendeels geinstitutionaliseerd 
~bijv. in de CRMH) waardoor haar stem dikwijls ten 
onder gaat in compromissen. Deelname aan het proces 
van besluitvorming is zeer gering. De milieubeweging 
zoekt een uiting via het schrijven van open brieven 
aan de Tweede Kamer, die op haar beurt de Minister 
ter verantwoording roept; afhankelijk overigens van 
agenda-ruimte, politiek belang, etc. 

De milieubeweging zou het beste kunnen overgaan 
tot een intensievere benadering van 
beleidsambtenaren met gefundeerde stellingnamen; 
voortdurende druk op openbare besluitvorming zal de 
effectiviteit van het werk van de milieubeweging ten 
goede komen. 

Aanbevelingen uit fase 3: 

- Zodra een milieuprobleem tot politiek onderwerp is 
geworden, maakt de aangewezen beleidsinstantie een 
overlegplan, waarin wordt besproken welke 
organisaties betrokken zullen worden bij 
maatregelen, welke procedures worden gevolgd, welke 
knelpunten reeds worden aangepakt, en hoe over het 
overlegplan wordt beslist. 
- Wanneer interdepartementaal overleg stokt, wordt 
een "probleempuntennotitie" aan de Tweede Kamer 
voorgelegd. 
- De Kamer maakt gebruik van de mogelijkheid, het 
kabinet te verplichten haar verschillende 
maatregelen ter keuze voor te leggen, in plaats van 
een enkel pakket. 
- Experimenten met bestuurscontracten bij het 
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milieubeleid worden op korte termijn gestart. 
-Bij milieumaatregelen wordt zoveel mogelijk 
duidelijkheid verschaft over de maatregelen zelf, en 
over de termijn waarop of omstandigheden waaronder 
aan de maatregel zal worden vastgehouden. 
- Fundamenteel milieu-onderzoek krijgt voorrang bij 
universiteiten en ZWO. 
- Rijksinstituten stellen zich onafhankelijker en 
opener op (zie par.6.3). 
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4. De overheid heeft greep op het probleem 

4.1. Aard van de fase 

In de vierde fase van het politieke proces worden de 
maatregelen die in fase drie zijn ontwikkeld, 
daadwerkelijk toegepast. De doelstellingen (en 
eventueel subdoelstellingen) zijn duidelijk en 
worden aanvaard. Of de doelstelling nog aansluit op 
de problematiek die "ooit" door een groep werd 
gesignaleerd, hangt af van de verminking in de 
vorige fasen. Daaraan valt in de vierde fase niets 
meer te doen. Deze fase eindigt met de realisering 
van de geformuleerde milieubeleids-doelstellingen. 

4.2. Het beleidsproces in deze fase 

De belangrijke vraag in de vierde fase betreft het 
bestuurlijke zwaartepunt in de uitvoering van het in 
de derde fase geformuleerde beleid. De rol van de 
lagere overheden neemt in deze fase meestal toe. 
Vanuit de rijksoverheid bezien is de politieke vraag 
van belang in hoeverre een probleem centraal dan wel 
decentraal moet worden opgelost. 

Een algemeen geldend antwoord is niet op deze 
vraag te geven. Per probleem zullen de criteria door 
politici moeten worden afgewogen. Deze criteria zijn 
o.a.: 
- de (mogelijke) ernst van het probleem; 
- de mate van beheersbaarheid; 
- de complexiteit van het probleem; 
- de snelheid waarmee het probleem om een oplossing 

vraagt; 
- de geschiktheid van de organisatie voor het dragen 

van de verantwoordelijkheid voor de oplossing; 
- de schaal van het probleem; 
-de mate van samenhang c.q. vergelijkbaarheid met 
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andere milieuproblemen; 
- de mate van uniformiteit van de oplossingen. 
Per probleemveld zal - na deze afweging - een 
pragmatische keuze moeten worden gemaakt. 

Een belangrijke belemmering voor het concentreren 
van (een groot deel van) de beleidsuitvoering bij de 
lagere overheden vormt het in de vorige fase 
gesignaleerde gebrek aan inschakeling van deze 
overheden bij de beleidsvoorbereiding. Vaak is er in 
die fase te weinig overleg, zodat de lagere 
overheden zich met recht voor een "fait accompli" 
voelen gezet. Dit is met name het geval wanneer de 
beleidsantwikkelende instantie niet de strategie van 
het "overtuigen" maar de strategie van de "dwang" 
volgt. De daaruit voortvloeiende weerstand is niet 
bevorderlijk voor een goede uitvoering van 
(gedecentraliseerd) beleid. 

De beleidsantwikkelende departementen houden in 
deze fasen een aantal relevante taken zoals 
- de begeleiding van de uitvoerende instanties onder 
meer door voorlichting. Vooral in het begin van de 
toepassing van een nieuwe maatregel dient dat zeer 
intensief te gebeuren, doch met begrip voor de 
praktische problemen; 
- de ontwikkeling van een integrale planning 
teneinde samenhang te brengen in de in vorige fasen 
ontstane gaten en onvolledige oplossingen; 
- bijstelling van beleid op grond van nieuwe 
inzichten en gegevens; 
- de ontwikkeling van meet- en monitoringsmethoden 
ten behoeve van de controle en handhaving; 
- de toetsing van de in werking getreden wetten en 
regelingen op hun kwaliteit door middel van 
beleidsevaluatie. 

In deze fase is er het kenmerkende verschil 
tussen beleidsuitvoering gericht op sanering en 
beleidsuitvoering gericht op preventie. De 
toepassing van instrumenten uit de eerste categorie 
begint en eindigt in deze fase (bv. de 
bodemsaneringsoperaties). De toepassing van 
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preventie-instrumenten loopt door in de volgende 
fase. Zo vergen bv. bodemkwaliteitseisen een 
voortdurende controle op de naleving ervan. 

4.3. De spelers van het proces in deze fase 

In deze paragraaf wordt wat langer stil gestaan bij 
de rol van de overheid in deze fase. Andere actoren 
worden slechts kort belicht. 

De overheidssector 

In de praktijk blijkt uitvoering vaak moeilijk, mede 
als gevolg van het niet zelden abstracte en/of 
verbrokkelde sectorale karakter van vele regels en 
wetten. Daarbij verhoogt het - vanwege de 
subjectiviteit van de keuze - in discussie blijven 
van normeringen de duidelijkheid niet. Bij de 
creatie van beleidsmaatregelen dient de 
rijksoverheid zorg te dragen voor een heldere en 
eenduidige systematiek. Dit thema kwam reeds in fase 
3 met betrekking tot milieutechnologie aan de orde. 
De systematiek van de milieubeleidsplanning (IMP-M 
1986-1990) biedt hiertoe een waardevolle aanzet. 
Uitvoering wordt voorts bemoeilijkt doordat lagere 
overheden vaak niet beschikken over de meest 
geschikte organisatievorm om daadkrachtig bestuur 
mogelijk te maken. Dat klemt, gelet op haar 
takenpakket, vooral bij de provincie. Het is niet 
ongebruikelijk dat milieutaken grillig zijn verdeeld 
over PPD, PWS en Griffie, waardoor eerst de bij die 
verdeling behorende competenties moeten worden 
overwonnen, voordat men tot een eensgezinde aanpak 
komt. Dat kost veel energie en tijd en is weinig 
efficient. Een reorganisatie van de provinciale 
apparaten - bv.volgens het Friese model - gericht op 
samenwerking, zou een uit milieu-oogpunt krachtiger 
bestuur mogelijk kunnen maken. 

Noodzakelijk is tot slot een goede relatie tussen 
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het rijksbeleid en het provinciale beleid. Een 
dergelijke relatie kan vooral door de introductie 
van milieubeleidsplanning verbeterd worden. Hierbij 
dient planning niet te worden beschouwd als doel op 
zichzelf, maar als hulpmiddel om strategische keuzen 
uit alternatieven te verantwoorden. Op rijksniveau 
geldt een IMP/nationaal milieubeleidsplan, op 
provinciaal niveau de provinciale 
milieubeleidsplannen, terwijl op gemeentelijk niveau 
de Hinderwet- en milieu-uitvoeringsprogramma's als 
zodanig zouden kunnen fungeren. Een 
milieubeleidsplan zonder realistisch 
uitvoeringsprogramma, met daarbij behorende 
financiele verantwoording, is zinloos: de 
controletaak van gekozen vertegenwoordigingen kan 
dan namelijk niet tot zijn recht komen. 

Wij stellen daarom voor, milieubeleidsplannen te 
concretiseren. Daarnaast moeten deze plannen 
zogenaamde eventualiteitsplannen bevatten. Deze 
kunnen onder meer betrekking hebben op de eerder 
genoemde eventuele bijstelling van kwaliteitseisen 
en de wijze van omgaan met informatie afkomstig uit 
metingen en monitoringsactiviteiten. 

De inspecties en overige gedeconcentreerde 
rijksdiensten spelen in deze fase een belangrijke 
rol als brug tussen rijk en lagere overheden. Ze 
zijn echter veelal eveneens gebrekkig bij de 
beleidsvoorbereiding betrokken, en kunnen dan ook 
niet direct adequaat de invoering van nieuwe 
maatregelen begeleiden. 

Bij beleidsvoorbereiding voor problemen die 
uiteindelijk vooral op het vlak van de lagere 
overheden moeten worden aangevat, zou een 
voorbereidingsstructuur gecreeerd moeten worden, 
waarin gedeconcentreerde rijksdiensten goed 
participeren. Hierbij zou tevens voor 
uitwisselingsprogramma's tussen Haagse en 
gedeconcentreerde ambtelijke apparaten moeten worden 
gezorgd. 
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De politieke besluitvorming 

De politieke besluitvorming komt in deze fase steeds 
dichter en dus concreter bij burgers en bedrijven te 
liggen. Dat betekent dat bestuurders in steeds 
sterker mate besluiten nemen met die burgers en 
bedrijven in hun achterhoofd. Het lijkt er vaak op 
dat de vrije beleidsruimte van lagere overheden de 
reeds krachtiger belangen bevoordeelt en erg gunstig 
voor het milieu is dat niet. Aan de andere kant kan 
er door lagere overheden wel meer maatwerk geleverd 
worden, en bovendien kan er een kentering in het 
milieudenken van lagere overheden worden 
gesignaleerd sinds gifschandalen een forse op de 
financiele positie van enkele gemeenten hebben 
gepleegd. 

Zoals bekend is decentralisatie een belangrijk 
punt in het D66 programma. Door de toepassing van 
bestuurscontracten, zoals uiteengezet in par.3.3, 
zullen nadelen voor het milieu vermoedelijk 
grotendeels kunnen worden vermeden. 

Het bedrijfsleven 

In deze fase accepteert het bedrijfsleven 
schoorvoetend de regels. Daarnaast tracht het soms 
verschillende vergunningverlenende instanties tegen 
elkaar uit te spelen. Anderzijds wordt aangedrongen 
op beperking van regels om redenen van 
tijdsbesparing. Een zo integraal mogelijke 
vergunningverlening komt daarom zowel aan de wensen 
van het bedrijfsleven als aan het milieu ten goede. 

Aanbevelingen uit fase ~: 

- Reorganisatie van provinciale apparaten naar 
'Fries' model. 

- Verdere introductie van milieubeleidsplanning en 
bestuurscontracten, en het regelen van de 
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verhouding van lagere overheden met 
gedeconcentreerde rijksdiensten in dit kader. 
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5. De overheid houdt greep op het probleem 

5.1. Aard van de fase 

Het politieke proces eindigt niet met de realisatie 
van de milieubeleidsdoelstelling. De overheid kan 
namelijk niet op haar lauweren gaan rusten. Het komt 
dikwijls voor dat in deze fase nieuwe problemen 
worden gecreeerd, die nazorg vereisen. Als de 
overheid deze problemen in de greep kan houden, komt 
een einde aan deze fase en aan het politiek proces 
van de milieuprobleemoplossing. Lukt dit de overheid 
echter niet, dan vervalt de discussie over de nieuwe 
problemen (en dus eigenlijk over het oorspronkelijke 
probleem) in een eerdere fase, waarna het proces van 
probleemoplossing opnieuw start. Redenen voor dit 
falen kunnen zijn een gebrek aan mensen of middelen, 
ontbreken van voldoende organisatiestructuur en/of 
flexibiliteit van die mensen, onvoorziene 
bijwerkingen van regelgeving, of verslapte aandacht 
wegens routinematige aanpak. 

5.2. Het beleidspr.aces in deze fase 

De overheid houdt greep op het probleem (of doet 
daartoe pogingen) door in de praktijk te toetsen of 
haar wetten en regels, alsmede de door haar 
afgegeven vergunningen, voldoende effectief zijn. 
Daardoor bewaakt zij de milieukwaliteit ook op 
langere termijn. 

Die toetsing krijgt vorm door inspecties, 
controlebezoeken, monitoring, beleidsevaluatie en 
dergelijke. Slechts weinig milieu-problemen zijn 
thans in de vijfde fase aangeland. Enkele 
voorbeelden zijn de drinkwatervoorziening, de 
riolering en de kwaliteit van het zwemwater. Deze 
voorbeelden geven echter tegelijkertijd 
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probleemgebieden aan waarop de overheid haar greep 
weer dreigt te verliezen. Oplossing van de nieuwe 
problemen gaat namelijk de capaciteit van de 
organisaties die thans met de zorg voor de 
probleemaanpak zijn belast (i.c. regionale 
drinkwaterbedrijven en gemeenten) te boven. 
Het grondwater (grondstof voor de productie van 
drinkwater) zal binnen afzienbare tijd op grote 
schaal worden of zijn verontreinigd met nitraten en 
zware metalen afkomstig van overbemesting. De meeste 
rioleringsstelsels hebben al enkele jaren geleden de 
vervangingsleeftijd bereikt, zodat op grote schaal 
lekkages kunnen gaan optreden. Verscheidene 
gemeenten zien met angst de enorme lasten van een 
vervangingsoperatie op zich afkomen. 

Wij trekken hieruit de conclusie, dat de overheid 
geregeld de werkzaamheid van haar 
beleidsinstrumenten moet evalueren en aan de hand 
van die evaluatie eventueel bijstellen. De overheid 
zou bij het bieden van een oplossing voor een 
milieuprobleem ook uitdrukkelijk aandacht moeten 
geven aan de lange termijn-effecten van die 
oplossing. Voorzover die oplossing investeringen met 
zich brengt, moet de regeling tevens voorzien in een 
zodanige voorziening dat na afloop van de technische 
levensduur van een installatie geen hiaat in de 
aanpak van het probleem ontstaat. 

5.3. De spelers van het proces in deze fase 

De overheidssector 

In het algemeen gebeurt de beleidsuitvoering op een 
lager overheidsniveau dan de beleidsformulering. 
Uitvoerende overheden (provincies, gemeenten, 
zuiveringsschappen, water-schappen) hebben mede tot 
taak de werkzaamheid van de maatregelen in de 
praktijk te toetsen. Zij hebben daartoe 
controlerende ambtenaren, toezichthouders. De 
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rijksoverheid beschikt over enkele gedeconcentreerde 
diensten, zoals de Regionale Inspecties voor de 
Milieuhygiene. Deze diensten vormen de brug tussen 
lagere overheden en "Den Haag", maar de vervulling 
van deze brugfunctie is sterk afhankelijk van de 
persoon van de (in hoge mate onafhankelijke) 
inspecteur. 

Naast de toezichthoudende ambtenaren zijn er de 
met opsporing van milieudelicten belaste apparaten 
(reguliere politie, speciale diensten of individuele 
ambtenaren bij verschillende overheidsinstanties). 
Deze richten zich echter op individuele controle van 
milieumaatregelen en kunnen hooguit signalen afgeven 
dat een diepere achtergrond reden is van 
geconstateerde overtredingen. Die diepere 
achtergrond is dan de tekortschietende oplossing 
voor de (oorspronkelijke) problematiek. 

Daarom kan de overheid (met name de regelgever) 
niet volstaan met de hiervoor omschreven 
controlevorm, maar moet zij meer aandacht besteden 
aan de totale effectiviteit van een maatregel, nu en 
op langere termijn. De gedeconcentreerde diensten 
zijn daarvoor wel signaalposten, maar niet het 
geeigende kader. 

De parlementaire controle schiet hier evenzeer te 
kort. Behandeling van beleidsmaatregelen wordt 
teveel beperkt tot de effecten voor de korte 
termijn. Discussies over de langere termijn-effecten 
worden vermeden of door de bewindslieden afgehouden. 

De lagere overheden moeten overigens hun 
toezichthoudende ambtenaren meer allround maken voor 
de controle op de kwaliteit van het milieu. De 
Hinderwet-ambtenaar van publieke werken zal een 
hoogwaardige milieukundige moeten zijn, met kennis 
van alle milieu-aspecten van een inrichting. Dit 
stelt hoge eisen aan deze persoon, het is echter 
onontbeerlijk voor de doelmatige afweging van de 
verschillende risico's die een inrichting voor de 
omgeving kan hebben. 

De rijksoverheid moet ondertussen de totale 
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milieukwaliteit in de peiling houden. Problematisch 
daarbij blijft het steeds minder voorhanden zijn van 
goede referentie-gebieden, dat wil zeggen plaatsen 
in Nederland waar de milieukwaliteit nog zodanig is 
dat deze kan dienen als uitgangspunt voor de 
normering van andere gebieden. 

Wij trekken hieruit de volgende conclusies: 
- de brugfunctie van de Regionale Inspecties voor de 
Milieuhygiene bij de opsporing van milieudelicten 
moet worden versterkt; 
- ministers moeten bij .de presentatie van 
beleidsmaatregelen in de toelichtende stukken 
aangeven welke problemen zich op lange termijn 
kunnen voordoen bij de gepresenteerde oplossingen 
van het huidige probleem, en hoe zij daar nu al 
rekening mee houden; 
- het parlement moet aandacht geven aan de langere 
termijn-effecten van voortgestelde maatregelen; 
- het opleidingsniveau van de Hinderwet-ambtenaar 
moet drastisch worden verhoogd. Het kan daarbij 
noodzakelijk blijken dat "pooling" van 
Hinderwettaken en andere taken op milieugebied op 
een regionaal niveau wordt nagestreefd. Aansluiting 
bij de bestaande samenwerkingsverbanden in het kader 
van de Afvalstoffenwet ligt daarbij voor de hand. 

Het bedrijfsleven 

Nadat in vorige fasen de milieuproblematiek is 
vertaald in maatregelen die vervolgens in de 
praktijk zijn gebracht, kunnen individuele bedrijven 
binnen het nieuwe kader voortgaan met hun 
activiteiten. In de meeste gevallen zullen deze 
bedrijven enige vorm van vergunning hebben om deze 
activiteit te verrichten. Deze vergunning geeft de 
mate van acceptabele milieubelasting aan, zij het op 
indirecte wijze. Dit ontslaat het bedrijf echter 
niet van de eigen verplichting om met het milieu 
rekening te houden. De vergunning is op zich geen 
vrijwaring tegen acties uit onrechtmatige daad 
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wegens geleden milieuschade. Hinderwet-vergunningen 
waren in het verleden een alibi voor 
bodemverontreiniging die een miljarden-operatie op 
gang heeft gebracht. Het bedrijfsleven zal derhalve 
ook zelf aan monitoring moeten doen en in goed 
overleg met de betreffende overheid een oplossing 
moeten zoeken voor nieuwere problemen. 

Wij trekken hieruit de volgende conclusies: 
- de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven 
voor haar milieubelastende activiteiten moet zodanig 
gestalte krijgen dat individuele bedrijven zich niet 
aan het vormgeven van die verantwoordelijkheid 
kunnen onttrekken. Te denken valt aan de aanstelling 
van een interne medewerker (zoals de duitse 
Betriebsbeauftragte) met de rechtspositie van een 
lid van de ondernemingsraad, bij grotere bedrijven; 
- ook kan worden gedacht aan verplichte jaarlijkse 
milieu-accountancyverklaringen bij bedrijven met 
grote milieurisico's die aan de vergunning verleende 
instantie(s) moeten worden overlegd. 

De milieubeweging 

Over de milieubeweging kunnen we in deze fase kort 
zijn. Voorzover de overheid haar greep op de 
problematiek die zij dacht te hebben opgelost, 
verliest, zal de milieubeweging dit als een nieuw 
probleem signaleren. Voor deze beweging geldt dan 
ook van voren af aan, wat hieromtrent in de 
paragrafen 1.3.a, 3.4-en 3.5 is geschreven. 
Daarnaast kan de milieubeweging, vooral de 
plaatselijke organisatie, een rol spelen bij het 
aankaarten van milieuproblemen bij individuele 
bedrijven, die controle van de bevoegde instanties 
noodzakelijk maken. 
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Aanbevelingen uit fase 5: 

- De overheid evalueert geregeld de werking van haar 
beleidsinstrumenten. 
- Bij het bieden van een oplossing voor 
milieuproblemen wordt uitdrukkelijk aandacht 
geschonken aan effecten op langere termijn. 
- De brugfunctie van de Inspecteurs voor de 
Milieuhygiene bij de opsporing van milieudelicten en 
hun bevoegdheden worden versterkt. 
- Het opleidingsniveau van Hinderwet-ambtenaren 
wordt drastisch verhoogd. 
- Bij bedrijven worden maatregelen getroffen die de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf voor het milieu 
concreet gestalte geven, bijvoorbeeld de aanstelling 
van een interne medewerker met de rechtspositie van 
een lid van de ondernemingsraad. 
- Een systeem van milieu-accountantsverklaringen 
wordt verder uitgebouwd. 
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Epiloog hoofdstuk 1-4. 
De in het milieubeleid ingevoerde lezer zal zich bij 
het lezen van dit stuk wellicht in steeds sterker 
mate zijn gaan afvragen hoe de hier geboden analyse 
en aanbevelingen zich nu verhouden tot het 
milieubeleid nieuwe stijl dat nu vorm krijgt. 

De auteurs van deze nota zien dit milieubeleid -
als neergelegd in de IMP's Milieubeheer, in het boek 
van Winsemius - als een kasplantje, dat alleen maar 
kan groeien als en het groeimedium en de condities 
in de kas kwalitatief voldoende zijn. Het 
groeimedium is de goede aarde van Winsemius: het 
tweesporenbeleid, (effectgericht en brongericht), de 
doelgroepenbenadering, dit alles vanuit de integrale 
ijk op het milieu. Dat groeimedium kan voldoen, maar 
het plantje groeit alleen maar als ook de condities 
in de kas kwalitatief goed aansluiten. En daar zien 
de auteurs van deze nota wat minder reden tot 
optimisme: 
zo vraagt werken vanuit een integrale kijk op het 

milieu: een gedegen interdepartementale 
samenwerking 
waarin met voorbijzien van departementale 
scheidslijnen wordt gewerkt 
aan een goed product: geintegreerd milieubeleid, 

zo noodzaakt een goed effectgericht beleid tot een 
nauwe samenhang tussen onderzoekinspanningen en 
beleidsinspanningen, en 

zo vereist een efficiente doelgroepbenadering grote 
praktische zin van de milieubeweging en groot 
besef van milieuverantwoordelijkheid bij het 
bedrijfsleven. 

Juist omdat we de barrieres in de sfeer van 
ambtelijke organisatie en cultuur, van denken en 
handelen vanuit verkeerde ideologische beelden 
signaleren en erkennen, terwijl we tezelfdertijd het 
milieubeleid nieuwe stijl graag steunen, ligt het 
accent van deze nota op wenselijk geachte 
wijzigingen in de totstandkomingsstructuur van het 
beleid. vandaar de hier gekozen opzet. 
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6. Kennisbeheer 

6.1. Kennisverwerving en kennisopslag 

Het grootste knelpunt b~ het gebruik van kennis voor 
milieubeheer is het gebrek aan bereidheid, beleid te 
voeren op basis van onvolledige gegevens. En toch is 
het ontbreken van volledig inzicht in het milieu een 
onontkoombaar gegeven. Niet dat milieubeleid daarin 
uniek is. Volledig inzicht is per definitie onmoge
l~k, en we hoeven maar te herinneren aan de vele 
voorbehouden waarmee het Centraal Plan Bureau z~n 
eigen plannen omkleedt, om te kunnen betogen dat 
gebrek aan volledig inzicht regel is. 

En toch is de parallel met de onzekere economische 
kennis verhelderend. Handelen op basis van onvolledig 
inzicht is op economisch terrein geen probleem. Het 
CPB is juist zo voorzichtig omdat het weet welk 
onbesuisd gebruik politici van z~n werk maken. Maar 
op milieugebied leidt het tot grote problemen. De 
oorzaak is duidel~k: over de noodzaak tot stimulering 
van de economie bestaat consensus, milieu is echter 
een omstreden gebied omdat het belangrijke economische 
sectoren in z~n bewegingsvr~heid beperkt. 

Pleidooien voor uitbreiding van milieukennis z~n 
soms een defensieve reactie op dit obstakel voor 
milieubeleid. In een poging, tegemoet te komen aan 
overtrokken beleidsmatige eisen aan milieukennis 
(denk aan de fosfatenproblematiek) wordt een ware 
meetcultuur in het leven geroepen. De geringe priori
teit voor milieubeheer wordt hierdoor niet gew~zigd, 
eerder bestendigd. Dat is niet onze bedoeling. 

Toch is deugdelijke informatie een onmisbare voor
waarde voor goed milieubeheer, beter gezegd, voor 
milieubeheer als zodanig, in onderscheid van het 
afweren van bedreigingen. Wat ontbreekt, is niet 
zozeer informatie als zodanig (hoewel soms ook die); 
vooral ontbreekt vaak het overzicht, en het voor het 
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milieu zo belangr~ke inzicht in verbanden tussen 
uiteenlopende gebeurtenissen. 

W~ signaleren de volgende tekorten in de verwer
ving en opslag van milieukennis. 

Gegevens zijn geheim 
Sommige gegevens over het milieu zijn niet openbaar. 
Een voorbeeld hiervan vormen de gegevens over emis
si~s van fabrieken, die wel aan de overheid bekend 
z~n, maar niet openbaar gemaakt mogen worden. De 
rechtvaardiging hiervan is uiteindel~k slechts gele
gen in bescherming van de vervuiler. Hieraan zou zo 
spoedig mogel~k een eind moeten worden gemaakt. 

Gegevens z~n statisch 
De natuur is niet statisch. Voortdurend, ook zonder 
mensel~k ingr~pen, veranderen de verhoudingen tussen 
de plante- en diersoorten, en tussen deze en de anor
ganische omgeving. Over wat langere term~nen be
schouwd, kan een aantal van deze veranderingen door
gaans worden beschreven als cyclische processen. Een 
eenvoudig voorbeeld daarvan vormt de wisseling van de 
seizoenen, maar ook veel kortere en veel langere 
cycli komen voor. Wat w~ ervaren kan worden beschouwd 
als een som van al deze processen. 

Door elk van deze processen te bestuderen en ka
rakteriseren, kan men te weten komen wat er b~ een 
bepaald versch~nsel aan de hand is; men weet dan ook 
hoe de toestand zich in de nab~e toekomst zal gaan 
ontwikkelen. Een voorbeeld: een uitdrogend ven geeft 
de verschillende stadia van uitdroging (dat wil zeg
gen: de opeenvolging in de t~d) weer op verschillende 
plaatsen. Door elk van deze plaatsen telkenmale nauw
keurig te beschr~ven, in te delen, en de gegevens te 
ordenen, kr~gt men ook inzicht in de ontwikkeling van 
het uitdrogen over de t~d bezien. 

Door elk versch~nsel als onderdeel van een proces 
te beschouwen, doet men uitdrukkel~k recht aan het 
dynamische karakter van de natuur. B~ het nemen van 
maatregelen kan men dan inspelen op de toestand zoals 
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die later zal zijn, niet uitsluitend op een toestand 
zoals die op dit moment is. Men kan dan ook een 
duidelijker inzicht krijgen in het soort gegevens dat 
men nodig heeft voor beheer. 

De meeste beschikbare milieukennis voldoet echter 
niet aan die voorwaarde. Wel is kennisverwerving 
aanzienlijk verbeterd door nieuwe en verfijnde meet
technieken van milieugrootheden en betere verwer
kingsapparatuur. Milieukarakteristieken kunnen nu 
beter worden gedefinieerd en nauwkeuriger bepaald. 
Het gebruik dat van die gegevens wordt gemaakt is 
echter vaak beneden de maat. De gebruikte, veelal 
rechtlijnig-causale milieumodellen, worden vaak aange
zien voor de werkelijkheid zelf. Dit is een ontoe
laatbare vereenvoudiging. Argumenten voor deze werk
wijze komen, vaak onbewust, voort uit het streven naar 
begrijpelijkheid en eenvoud bij de overdracht van 
kennis. Het gevolg is dat tamelijk geisoleerde in
zichten na een beperkte experimentele toetsing vaak 
als echte wetmatigheden worden voorgesteld; het 
milieuvraagstuk wordt zo opgedeeld in een hoeveelheid 
kleine vraagstukken, met de suggestie dat deze elk 
afzonderlijk zouden zijn op te lossen, waarmee tevens 
het vraagstuk in zijn samenhang zou zijn opgelost (zo
genaamd reductionistisch denken). 

Zulke vereenvoudigingen worden in de hand gewerkt 
door het abstracte karakter van gegevens die met 
behulp van de nieuwe technieken worden verkregen, en 
vooral van de daarop gebaseerde modellen en theo
rieën. Infraroodopnamen van vegetatie kunnen bijvoor
beeld veel inlichtingen geven over het milieu ter 
plaatse; met het menselijk oog kunnen die gegevens 
echter niet in kwantitatieve termen worden vastge
steld. Dit betekent dat wij ook niet eenvoudig een 
begrippenapparaat ter beschikking hebben waarmee de 
verkregen gegevens kunnen worden geinterpreteerd. 

Kaders voor de interpretatie van gegevens ontbreken 
Ook de theoretische hulpmiddelen, nodig om de ruwe 
basisgegevens in beleidsrelevante kennis te vertalen, 

63 



ZlJn nog onderontwikkeld. Wanneer wordt erkend dat 
eenvoudige wetmatigheden ontoereikend zijn als weer
gave van kennis omtrent het milieu, dan moet een 
beroep worden gedaan op andere modeltechnieken zoals 
patroonherkenning. Het gebruik van patroonherkennig 
voor het vaststellen van vervalsingen en voor medi
sche toepassingen is echter veel verder ontwikkeld 
dan dat ten behoeve van het milieu. 

Patroonherkennig in het milieu is namelijk een zeer 
ingewikkelde zaak. We hebben immers nooit te maken 
met maar èèn proces, maar altijd met meerdere ge
lijktijdig verlopende processen die niet met elkaar 
in evenwicht zijn. Starre grenswaarden zijn daarom 
ook niet adequaat bij de karakterisering van toe
laatbare milieukwaliteiten, het is noodzakelijk 
schuivende waarden te hanteren die de proceslopen 
volgen; maar om die vast te stellen moeten procesge
gevens bekend zijn van eerdere of elders aanwezige 
situaties. Dat betekent dat niet alleen aantallen 
moeten worden gemeten (bijvoorbeeld van bepaalde 
plante- en diersoorten), maar ook snelheden en inten
siteiten, en dat bovendien met een zekere nauwkeurig
heid. 

Geqevens zijn niet QQ elkaar afgestemd 
In vele gevallen zijn de gegevens die over het milieu 
worden verzameld niet op elkaar afgestemd, waardoor 
het gebruik nog eens wordt bemoeilijkt. Weer- en 
klimaatgegevens zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. 
(Ook de vertaalproblemen zijn hier duidelijk aanwe
zig: er is een grote sprong van de exactheid van de 
verkregen gegevens naar de folkloristische lyriek 
waarmee de kennis aan de bevolking wordt overgedra
gen!) Het nuttig gebruik van de gegevens wordt hier
door sterk beperkt. Er zijn enkele toepassingen van 
weergegevens ten behoeve van verkeersgeleiding (ook 
in de lucht) en in de recreatieve sector; maar het 
gebruik van weergegevens voor milieubeleid (bijvoor
beeld met betrekking tot luchtverontreiniging), zelfs 
voor de landbouw, is nog zeer beperkt. Een systema-
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tiek daarvoor moet nog worden ontworpen. 

Gegevens zijn niet centraal toegankelijk 
Op sommige tereinen is de kennis redelijk adequaat, 
maar niet centraal toegankelijk. Op het terrein van de 
milieutoxicologie bijvoorbeeld zijn de gegevens in 
het algemeen in redelijke mate beschikbaar, maar voor
namelijk in verspreide literatuur. Slechts degenen 
die de gehele literatuur kunnen bijhouden zijn daarom 
op de hoogte van alle relevante informatie. De kennis 
is hierdoor zeer ongelijk verdeeld over de belangen
groepen. Het inzien door buitenstaanders van intern 
gecomputeriseerde databestanden is zeer kostbaar. 

Een doelgericht en effectief gebruik van kennis ten 
behoeve van beleid is haast onmogelijk wanneer zoveel 
onvolkomenheden bestaan in opslag en verwerking van 
gegevens. Noodzakelijk is een gestandaardiseerd sys
teem van alle beschikbare milieugegevens; vanuit dit 
systeem kunnen inlichtingen worden verschaft aan een 
ieder. De tarieven tegen welke dit gebeurt, mogen aan 
het openbare karakter van de gegevens geen afbreuk 
doen. Om beleidsbe1nvloeding van gegevens en ver
schaffing daarvan zo klein mogelijk te maken, wordt 
het gegevensbeheer bij voorkeur buiten de overheid 
ondergebracht. 

Om de toegankelijkheid van de gegevens en de ver
werkingsmetboden te vergroten, zouden terminals ver
spreid over het land moeten worden ge1nstalleerd. De 
organisaties die deze terminals huisvesten, mogen 
niet alleen worden opgevat als 'dochters' van een 
centrale organisatie. Integendeel, de regionale ter
minals maken het mogelijk, milieu-ervaring en cijferma
tige gegevens met elkaar te confronteren. Rond de 
terminals zou dan ook zeer vruchtbaar milieu-inventa
risatie en milieu-educatie kunnen worden opgezet. De 
invoer van gegevens in het systeem zal niet beperkt 
kunnen worden tot een centraal punt. De gegevens van 
de regionale inventarisaties dienen in het systeem te 
worden ingevoerd. Ook de interpretatie van gegevens 
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vereist een actieve betrokkenheid van mensen met 
directe ervaring met het milieu ter plaatse. Het 
systeem zou ook zo gedetailleerd moeten zijn, dat met 
behulp daarvan bij overwachte vervuiling de boosdoe
ner kan worden opgespoord. 

Een belangr~ke toepassing van het systeem zal 
kunnen liggen in ondersteuning van milieutechnische 
ontwikkelingen. Een adequaat gegevensbestand is hier
voor van groot belang. 

Bezien w~ in het licht van deze voorstellen de 
bestaande initiatieven, dan valt een aantal verschil
len op. 
-De Centrale Ingang Milieu Informatie (CIMI), voort
gekomen uit de milieu-effectrapportage, geeft primair 
informatie over instellingen die kennis van milieu
effecten en milieukwaliteit bezitten. Ook verschaft 
het literatuuroverzichten en informatie over lopend 
onderzoek. Het verschaft niet zelf gegevens over 
milieukwaliteit, en brengt de diverse uiteenlopende 
gegevens niet onder in een systeem. Het geeft geen 
centraal inzicht in verleende vergunningen. 
- Het Milieu Service Centrum (MSC) is een centraal 
toegankel~k punt voor milieuvoorschriften. Het is 
ondergebracht b~ een landel~k werkend adviesbureau. 
Het verschaft geen gegevens over milieukwaliteit. 
- Het Biogeografisch Informatiecentrum (BIC) geeft 
informatie over het voorkomen van plante- en dier
soorten. Het werkterrein is echter grotendeels be
perkt tot het beleidsveld van het ministerie van 
Landbouw en Visser~. 

Aanbevelingen 
- Aan kennisverwerving omtrent het milieu wordt een 
grote stimulans gegeven. Technieken als remote 
sensing, in combinatie met waarnemingen in het veld 
en andere methodieken, lenen zich in het b~zonder 
voor de opbouw van grote gesystematiseerde data
bestanden. 
- Grote aandacht wordt gegeven aan de interpretatie 
van milieudata. Theorievorming wordt systematischer 
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aangepakt. Beroepsopleidingen worden afgestemd op de 
behoefte aan interpretatie van milieudata. 
- Zowel bij VROM als bij L&V krijgt opbouw van een 
bestand van systematische en relevante kennis (inclu
sief interpretatie) prioriteit bij het toekennen van 
nieuwe geldmiddelen. De structuur waarin deze kennis
verwerving zal plaats vinden, wordt bepaald in over
leg met de betreffende instituten en de milieu
organisaties. 
- De openbaarheid van alle milieugegevens wordt bij 
wet vastgelegd. 
- Alle milieugegevens en alle vergunningen worden in 
beginsel voor een ieder toegankelijk gemaakt in een 
gestandaardiseerd systeem. 
- Dit systeem krijgt terminals bij regionale milieu
centra, die zich onder meer bezig houden met milieu
inventarisatie en -educatie. Er wordt naar gestreefd, 
van hieruit een koppeling aan te brengen met milieu
opleidingen. 
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6.2. Terz~de: schuivende grenswaarden 

In het voorb~gaan is al even genoemd dat voor een 
adequaat milieubeheer starre grenswaarden onvoldoende 
z~n. Een vaste norm voor fosfaat in oppervlaktewater 
b~voorbeeld maakt het onmogel~k, met het beheer in te 
spelen op ecologische veranderingen, b~voorbeeld door 
oplossen van fosfaat uit slib in het oppervlaktewater 
('mobilisatie'). Starre grenswaarden voor geluid 
bewerken een uniforme 'tweede ind~king van Neder
land'. 

In principe is het mogel~k, kennis zodanig te 
verzamelen dat het proceskarakter van de natuur wordt 
onderkend. Hier moet worden gesignaleerd dat het 
toepassen van zulke kennis in beleid een fundamenteel 
probleem oproept. Om aan de schuivende processen in 
de natuur met beheersmaatregelen recht te doen, is 
een schuivende inhoud van die maatregelen noodza
kelijk: eventueel moet de kracht van de genomen maat
regelen worden afgestemd op de geconstateerde ontwik
kelingen in de natuur. 

Deze eis staat op gespannen voet met de wetten van 
machtsvorming. Doorgaans wordt tot een bepaalde be
heersmaatregel besloten in competitie met andere 
belangen. Wanneer nu zou bl~ken dat het in gang 
gezette beleid ter bestr~ding van b~voorbeeld zure 
regen méér dan het gewenste effect heeft, zal het 
gemakkel~k z~n, het beleid minder krachtdadig te 
maken; wanneer omgekeerd zou bl~ken dat een twee keer 
zo krachtig beleid noodzakel~k is om het gewenste 
doel te bereiken, ontstaan voorspelbare problemen. 

Dit neemt niet weg dat naar onze overtuiging de 
schuivende processen in de natuur ook een schuivende 
inhoud van beheersmaatregelen noodzakel~k maken. In 
het IMP Milieubeheer 1986-1990 is het idee van de 
zogenoemde voortschr~dende milieunormstelling geÎn
troduceerd. Dit idee vertoont relatie met het hier 
ontwikkelde inzicht. W~ nemen ons voor, langs deze 
l~n verder te denken en zo mogel~k op dit thema terug 
te komen. 
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6.3. Toegankelijk maken van kennis voor beleid 

Kennis van milieugegevens, al dan niet opgeslagen in 
databestanden, is evenmin als de activiteit van 
milieu-specialisten voldoende voor doorstroming van 
kennis in beleid. Daartoe is verwerking en interpre
tatie nodig en het leggen van relaties met andere 
terreinen van maatschappelUke zorg, wat in het alge
meen een activiteit van milieu-generalisten is. 

Voor een adequaat milieubeleid dient de overheid 
generalistisch vergaarde milieukennis zo goed mogelUk 
te benutten. Dat gebeurt niet vanzelf. BU organen die 
andere belangen dan het milieu behartigen bestaat 
vaak weinig belangstelling voor resultaten van 
milieu-onderzoek; soms ook bU de milieubeleidsorganen 
zelf. In de dynamiek van de machtsvorming gaan onder
werpen vaak een verzelfstandigde rol spelen, en dit 
vermindert de ontvankelUkheid voor milieukennis. Vaak 
worden in zo'n geval delen van de milieukennis (enige 
tUd) genegeerd, maar ook komt het voor dat elke 
betrokken instantie zUn eigen gegevenslUn probeert op 
te zetten, waarbU ook wordt gepoogd, uitkomsten van 
beleidszUde te beinvloeden. We behoeven slechts te 
denken aan controverses rond de effecten van kern
energie, van fosfaten in het oppervlaktewater en van 
bodemverontreiniging als illustratie van het boven
staande. 

Maatregelen om milieukennis tot beleid te laten 
doordringen moeten zowel van de kennis- als van de 
beleidskant komen. Kosten vormen geen groot probleem, 
wel de omstandigheid dat van beide zijden vaak weinig 
behoefte aan zo'n aansluiting bestaat en er betrek
kelUk weinig is nagedacht over een adequate organisa
tie. Het operationeel maken van de verkregen kennis 
in al zUn schakeringen is, nog los van kosten-baten 
analyses, een zeer onderschat probleem. 

Een obstakel wordt bUvoorbeeld gevormd door het 
specialistische karakter van vakwetenschap. Het spe
cialisme vormt een bescherming voor de wetenschaps
man, want externe beoordeling wordt erdoor bemoei-
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l~kt. Ook milieu-onderzoekscentra vormen daardoor 
vaak besloten clubs, waarb~ elke onderzoeker welspre
kend het grensverleggend karakter van het eigen on
derzoek weet te verwoorden. Gevestigde wetenschappe
l~ke denkkaders worden langdurig verdedigd, buiten
staanders worden snel als lastig ervaren. 

Het vergroten van de openheid van gespecialiseerde 
milieu-instituten is belangr~k. w~ doelen hierb~ op 
instituten als het R~ksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieubeheer (RIVM), het Rijksinstituut voor de 
Zuivering van Afvalwater (RIZA), het R~ksinstituut 
voor Natuurbeheer (RIN) en het R~ksinstituut voor 
Visser~onderzoek (RIVO). Ook zou een aantal advies
organen van de overheid, zoals Gezondheidsraad, Voe
dingsraad, Bestrijdingsmiddelencommissie, de CoÖrdi
natie Commissie Radioactieve en Xenobiotische Stoffen 
(CCRX) en de Landbouw Advies Commissie Milieukriti
sche Stoffen (LAC) hun eigen werkzaamheden kunnen 
evalueren op punten als openheid, openbaarheid, com
municatief vermogen, en toegankelijkheid voor kennis 
buiten de eigen denkkaders. 

Het doorbreken van specialistische milieukennis 
door interdisciplinair onderzoek kan moeil~k in be
lang worden overschat. Speciaal aan universitaire 
instellingen kan interdisciplinair, generalistisch 
onderzoek worden gestimuleerd, zoals trendstudies en 
systeemdynamisch onderzoek. Via ZWO zou meer geld 
geoormerkt moeten worden voor dergel~k interdiscipli
nair milieu-onderzoek. Ook zou dergel~k onderzoek 
door een nationaal onderzoeksprogramma gestimuleerd 
kunnen worden. 

Aan de andere kant kan de overheid haar ontvanke
l~kheid voor milieukennis vergroten door het uitste
ken van speciaal daarop gerichte antennes. De belang
r~kste maatregel in dat kader l~kt het instellen van 
een Wetenschappelijke Milieuraad, die niet rapporteert 
via het ambtelijk apparaat, maar reehstreeks aan het 
kabinet of eventueel aan de minister van VROM. Een 
andere mogel~kheid is het koppelen van dit adviesor
gaan aan het parlement of de WRR. In het Verenigd 
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Koninkrijk kan de succesvolle Royal Commission on 
Environrnental Pollution als voorbeeld voor dit orgaan 
dienen. 

Zo'n adviesorgaan zou geregeld, bijvoorbeeld eens 
in de twee jaar, een document kunnen produceren over 
de stand van het milieu in Nederland, analoog aan de 
tweejaarlijkse Sociaal-Culturele Rapporten. Ook trend
studies naar bijvoorbeeld de toestand van het milieu 
in 2010 bij ongewijzigde ontwikkelingen zouden uit zo'n 
instelling kunnen voortkomen. Voorwaarde is wel dat 
voor de werkzaamheden van zo'n raad voldoende midde
len beschikbaar zijn. Samenwerking met de Raad voor 
Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO), die het milieu
onderzoek moet programmeren, is geboden. 

De werkzaamheden van een Wetenschappelijke Milieu
raad zullen deels, bijvoorbeeld in de tweejaarlijkse 
rapportage, overlappen met die van de Centrale Raad 
voor de Milieuhygiëne, die op bescheiden schaal ook 
reeds met een commissie lange-termijn milieubeleid 
werkt. Wij menen dat de wetenschappelijke rnilieu-advi
sering niet onder de CRMH dient te worden onder
gebracht. Wij menen dat de CRMH een nuttige functie 
vervult en kan blijven vervullen, met name bij advise
ring over de bestuurlijke structuur van het milieu
beleid. Als er al de noodzaak wordt gevoeld, het 
aantal adviesorganen op milieugebied te beperken, 
geven wij er echter de voorkeur aan, de CRMH op te 
heffen, wanneer dat de instelling van een Wetenschap
pelijke Milieuraad mogelijk zou maken. Wij menen dat het 
milieu meer gebaat is bij een kritische, multidisci
plinaire rapportage zoals die uit een Wetenschappe
lijke Milieuraad kan voortkomen, dan bij de werkzaam
heden van een paritair samengesteld orgaan als de 
CRMH, waar elk van de deelnemers ook buiten de raad 
om zijn standpunt kenbaar kan rnaken. 

Aanbevelingen 
- Het vergroten van de openheid en het vermogen tot 
communicatie bij onderzoeksinstellingen van de over
heid en externe adviesorganen, onder meer door: 
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- het instellen en/of versterken van afdelingen 
externe contacten, ook van onderzoeksinstellin
gen als het RIVM; 
- het laten verstrekken van kosteloze informatie 
(of rapporten) aan geinteresseerden, met name 
milieu-organisaties en andere maatschappelijke en 
wetenschappelijke organisaties; 
- het laten organiseren van workshops met uni
versitaire milieukundigen, wetenschapsjournalis
ten, stafleden van organisaties voor milieu
·educatie e.d. 

- Het stimuleren van generalistisch milieu-onderzoek 
aan universiteiten via tweede en derde geldstroom. 
- Het instellen van een ministeriële of parlemen
taire, maar niet aan het ambtelijk apparaat rapporte
rende Wetenschappelijke Milieuraad. 
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6.4. Intermediaire organisaties 

Het doorstromen van kennis naar de maatschappU, en 
daardoor ook naar het beleid, wordt sterk gestimu
leerd door de aanwezigheid van intermediaire instel
lingen. Deze instellingen vormen het bindmiddel tus
sen de verschillende betrokkenen; zonder hun activi
teit blUven wetenschap, belangenorganisaties en poli
tiek in aparte werelden gevangen. 

Een maatschappelUke sector waarin intermediaire 
instellingen sterk zUn, is de landbouw. De landbouw
wetenschap is sterk gericht op praktische toepassin
gen; deze praktische tendens wordt versterkt door 
landbouwconsulenten, hogere landbouwscholen met edu
catieprogramma's, studieclubs onder jonge tuinders en 
landbouwers en dergelUke. Vooral in de tuinbouw wor
den wetenschappelUke verworvenheden, zoals nieuwe 
rassen of teeltmethoden, pUlsnel in de praktUk toege
past. De sterke positie van de Nederlandse land- en 
tuinbouw op de wereldmarkt hangt hier vermoedelUk mee 
samen. 

In de milieuwereld zUn dergelUke intermediaire 
instellingen minder ontwikkeld. Het gaat daarbU om 
organisaties die niet zelf verbonden zUn aan onder
zoekscentra, maar die wel als functie hebben, kennis 
door te leiden naar milieu-organisaties, het beleid 
of het grote publiek. Ter versterking van dit inter
mediaire veld verdient het aanbeveling, gelden uit te 
trekken voor de bevordering van deze vorm van kennis
overdracht. 

Aanbevelingen 
- Het instellen van milieu-transferpunten aan instel
lingen van hoger onderwUs (minstens vier). Deze 
transferpunten worden door mensen met diverse achter
gronden bezet: mensen uit milieuvakgroepen (eventueel 
in deeltUd aangesteld, zodat zU ook in hun vakgroep 
kunnen blUven functioneren), mensen uit de milieu
beweging, de wereld van de adviesbureaus, het be
drUfsleven, de landbouw en dergelUke. 
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- Het stimuleren dat milieu-onderzoekers hun kennis 
snel en meer gericht overdragen door middel van 
tijdschriften, congressen, en media. Hiervoor zijn 
subsidies en aanmoedigingen voldoende. 
- Een betere verspreiding van milieu-informatie: 
wijdere verspreiding van samenvattingen van de zeer 
diverse en vaak moeilijk te achterhalen rapporten van 
vele instellingen~ subsidiëring van literatuuronder
zoek door wetenschapsjournalisten en andere publicis
ten. 
- Kennisoverdracht via massamedia wordt gestimuleerd, 
ook via TV-programma's. Gestreefd wordt naar het 
bereiken van tenminste een zeker percentage milieu
programma's (niet alleen gericht op natuur-educatie). 
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6. 5. Hoger milieu-onderwijs 

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat wij de 
opleiding van milieu-specialisten belangrijk vinden, 
maar ook menen dat de effecten van het werk van deze 
mensen sterk wordt beperkt wanneer er onvoldoende 
milieu-generalisten opgeleid worden. De laatsten zijn 
van bijzonder belang voor de zo nodige doorstroming 
van kennis naar beleid. In dit opzicht is de zwakke 
positie van de generalistische milieukunde - veel 
contractresearch maar relatief weinig eigen research 
- betreurenswaardig. Nog steeds bestaat er in Neder
land slechts één leerstoel in de milieukunde - mi
lieu-hoogleraren hebben doorgaans een vrij specialis
tische leeropdracht. Wel bestaan er algemene milieu
kunde-studies aan de Open Universiteit en de HBO
instelling Nieuw Rollencate in Deventer. Verder zijn 
de universiteiten via 3- tot 6-maandscursussen 
milieukunde al jaren bezig met het opleiden van gene
ralisten, maar generalistische milieu-afstudeerrich
tingen zijn er nauwelijks. 

Aanbevelingen 
- Aan universiteiten worden de bestaande generalisti
sche vakgroepen milieukunde versterkt, eventueel 
komen er vakgroepen op overlappende gebieden (bijvoor
beeld milieu en energie, of milieu en grondstoffen
voorziening). Per vakgroep wordt een leerstoel 
milieukunde ingesteld. 
- De mogelijkheid wordt geschapen voor de opbouw van 
één of twee universitaire meerjarige opleidingen 
milieukunde, en èèn opleiding technische milieu
kunde/milieu-ingenieur. 
- Er wordt met kracht gestreefd naar tweede fase 
beroeps- en onderzoekersopleidingen milieukunde. 

-
75 













OVERZICHT VAN DE PUBLIKATIES VAN DE STICHTING WETENSCHAPPELIJK 
BUREAU D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. Telefoon 070- 858303. 

BESTEL 
CODE: 

Serie nota's 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 

62 
63 
64 
65 

66 

TITEL: 

Leven en werken in de informatiemaatschappij 
Natuur- en landschapsbescherming in Nederland 
Jeugdrecht terecht 
Gedecentraliseerde energievoorziening 
Energie voor iedereen 
Bedreigd bestaan: het landbouwbeleid en de positie 
van de boer 
Aardgas (uitverkocht) 
Burgemeester tussen Kroon en keuze 
Belangen van dieren 
Minder details, meer invloed: 
voorstellen voor een nieuwe stijl van ruimtelijke ordening 
Erfpacht 
Een impuls voor Europa 
Visie op energie 
Sober uitzicht: Ideeën van D66-economen gebundeld 
Doping in de sport 
Geen baan en toch niet werkloos: 
een visie op (jeugd)werkloosheid 
Het belang van verscheidenheid: visie op het 
midden- en kleinbedrijf 
Democratie op het werk 
Omnidata: moza'1'ek van de informatiemaatschappij 
Kankerverwekkende stoffen 
Naar een geemancipeerd en geïndividualiseerd 
pensioenstelsel 
Beter besluiten over het milieu 

Serie ter discussie 
TD 6 Basisinkomen ja of neen? 
TD 7 Discussiedag basisinkomen 
TD 8 Ruimte voor Europese autochtone minderheden 
TD 9 Basisinkomen, visie, illusie of strategie? 
TD 10 Studiedag Economische betekenis van de Randstad (uitverk.) 
TD 11 Stellingen over mediabeleid 
TD 12 Meningen over de informatiemaatschappij 
TD 13 Studiedag pensioenstelsel 
TD 14 Studiedag reorganisatie nutsbedrijven 
TD 15 Studiedag ouderen 

Korting voor D'66-leden. 

JAAR: 

1982 
1982 
1982 
1982 
1982 

1983 
1983 
1983 
1984 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 

1985 

1985 
1986 
1986 
1986 

1986 
1987 

1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1987 
1987 
1987 

Prijs 
excl. 
porto 

5,00 
5,00 
5,00 
7,50 
5,00 

5,00 
5,00 
7,50 
5,00 

f 12,50 
f 7,50 
f 7,50 
f 7,50 
f 15,00 
f 7,50 

7,50 

7,50 
f 7,50 
f 12,50 
f 10,00 

f 7,50 
f 12,50 

7,50 
5,00 
5,00 
5,00 
7,50 
5,00 
5,00 
7,50 
7,50 
7,50 

D66-leden krijgen een korting van 25 tot 50% op de publikaties. Een lijst van prijzen is bij de 
stichting op te vragen. 

De publikaties zijn te koop op het landelijk secretariaat van D66. Ze kunnen worden besteld 
door overboeking van het verschuldigde bedrag plus porti, onder vermelding van de bestel
codes, op giro 33.222.13 t.n.v. penningmeester SWB-D66 in Den Haag. 

Verzend- en administratiekosten: 

bij bestelling van: exemplaar 
2 - 5 exemplaren 
6 - 10 exemplaren 
11 - 20 exemplaren 
21 exemplaren en meer 

2,00 
4,00 
5,00 
6,00 
8,00 

N.B: Van niet meer voorradige publikaties zijn via het D.I.C. eventuele overdrukken tegen de 
kostprijs verkrijgbaar. Tevens is een lijst van publikaties aanwezig, die niet meer normaal 
leverbaar zijn. (Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, tel. 070- 858303) 



co 
$ 
Cf) 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66 

Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon 070-85 83 03 

Postgiro 3322213 
tnv SWB D66 Den Haag 

ISBN 90-6713-019-2 

c 
c 


	LibeD66_1987_19_0001.tif
	LibeD66_1987_19_0002.tif
	LibeD66_1987_19_0003.tif
	LibeD66_1987_19_0004.tif
	LibeD66_1987_19_0005.tif
	LibeD66_1987_19_0006.tif
	LibeD66_1987_19_0007.tif
	LibeD66_1987_19_0008.tif
	LibeD66_1987_19_0009.tif
	LibeD66_1987_19_0010.tif
	LibeD66_1987_19_0011.tif
	LibeD66_1987_19_0012.tif
	LibeD66_1987_19_0013.tif
	LibeD66_1987_19_0014.tif
	LibeD66_1987_19_0015.tif
	LibeD66_1987_19_0016.tif
	LibeD66_1987_19_0017.tif
	LibeD66_1987_19_0018.tif
	LibeD66_1987_19_0019.tif
	LibeD66_1987_19_0020.tif
	LibeD66_1987_19_0021.tif
	LibeD66_1987_19_0022.tif
	LibeD66_1987_19_0023.tif
	LibeD66_1987_19_0024.tif
	LibeD66_1987_19_0025.tif
	LibeD66_1987_19_0026.tif
	LibeD66_1987_19_0027.tif
	LibeD66_1987_19_0028.tif
	LibeD66_1987_19_0029.tif
	LibeD66_1987_19_0030.tif
	LibeD66_1987_19_0031.tif
	LibeD66_1987_19_0032.tif
	LibeD66_1987_19_0033.tif
	LibeD66_1987_19_0034.tif
	LibeD66_1987_19_0035.tif
	LibeD66_1987_19_0036.tif
	LibeD66_1987_19_0037.tif
	LibeD66_1987_19_0038.tif
	LibeD66_1987_19_0039.tif
	LibeD66_1987_19_0040.tif
	LibeD66_1987_19_0041.tif
	LibeD66_1987_19_0042.tif
	LibeD66_1987_19_0043.tif
	LibeD66_1987_19_0044.tif
	LibeD66_1987_19_0045.tif
	LibeD66_1987_19_0046.tif
	LibeD66_1987_19_0047.tif
	LibeD66_1987_19_0048.tif
	LibeD66_1987_19_0049.tif
	LibeD66_1987_19_0050.tif
	LibeD66_1987_19_0051.tif
	LibeD66_1987_19_0052.tif
	LibeD66_1987_19_0053.tif
	LibeD66_1987_19_0054.tif
	LibeD66_1987_19_0055.tif
	LibeD66_1987_19_0056.tif
	LibeD66_1987_19_0057.tif
	LibeD66_1987_19_0058.tif
	LibeD66_1987_19_0059.tif
	LibeD66_1987_19_0060.tif
	LibeD66_1987_19_0061.tif
	LibeD66_1987_19_0062.tif
	LibeD66_1987_19_0063.tif
	LibeD66_1987_19_0064.tif
	LibeD66_1987_19_0065.tif
	LibeD66_1987_19_0066.tif
	LibeD66_1987_19_0067.tif
	LibeD66_1987_19_0068.tif
	LibeD66_1987_19_0069.tif
	LibeD66_1987_19_0070.tif
	LibeD66_1987_19_0071.tif
	LibeD66_1987_19_0072.tif
	LibeD66_1987_19_0073.tif
	LibeD66_1987_19_0074.tif
	LibeD66_1987_19_0075.tif
	LibeD66_1987_19_0076.tif
	LibeD66_1987_19_0077.tif
	LibeD66_1987_19_0078.tif
	LibeD66_1987_19_0079.tif
	LibeD66_1987_19_0080.tif
	LibeD66_1987_19_0081.tif
	LibeD66_1987_19_0082.tif
	LibeD66_1987_19_0083.tif
	LibeD66_1987_19_0084.tif

