Uit de in juni jongstleden verschenen kabinetsnota 'Op weg naar
een duurzame economie' kan worden afgeleid dat de komende jaren een beroep zal worden gedaan op de bereidheid van de sociale
partners om een actieve bijdrage te leveren aan het milieubeleid.
De sociale partners, en met name de Sociaal-Economische Raad
(SER) mengen zich al jaren in het duurzaamheidsdebat. De SER
bepleit milieubew•1ste proces- en productinnovaties en een milieuvriendelijke marktvraag.

H

et hetrekken van maat-

In deze bijdragc staat de rol van de so-

schappelijke organisaties

ciale partner<, in het duurzaamhcidsdc-

(milieu)helcid

bat centraal. Daarbij wordt bijzondere

wordt
als
belangrijke
voorwaardc gezien voor

hij

het

aandacht bestecd aan de positie en opvattingen van de Sociaai-

de lcgitimering en effec-

Economische Raad (SER)

tieve uitvoering van be-

op dit gebicd

leidsmaatregelcn." Zo valt
te lezen in de slotbcschou-

De opzet

wing van hct onlangs ver-

Allereerst wordt kort ge-

schencn

volgt.

'Maat-

schetst welkc posities de

schappelijkc organisaties,

grate centrale werkgevers-

publiekc opinie en milieu'

en werknemersorganisaties

van

het

Cultureel

rapport

is als

Sociaal

en

innemen op het tcrrein

Planbureau

van het milieu. In hct vcr-

(SCI'). Cclet op de actucle
discussie over milieu en

Drs. CA. van der Wijst

lengde hiervan wordt vervolgens ingegaan op de

economie behoeft het geen betoog dat
centrale cconomische actoren als de

SER, zijn taak en enkelc van zijn opvat-

werkgevcrs- en wcrknemersorganisaties

hoe ziet de SER de verantwoordelijk-

tingen in de duurzaamhcidsdiscussie,

(de sociale partners) ook heel nadruk-

heidsverdel i ng

kelijk tot die maatschappelijke organi-

maat..chappelijke actorcn? Hoc ver-

tusscn

overheid

en

saties moeten worden gerekcnd, die

houdt het strevcn naar een hoge ecrmo-

mede bepalend zijn voor het succcs van
het milicubelcid

mische groci zich tot het arnbitieuze
rnilieubeleid) En, welkc bouwslencn
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De vervuiler betaalt.
3· Productieprocessen.
4· Toekomstige generaties gedragen
zich vanzelf milieuvriendelijk.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

draagt de SER aan voor de discussie

men met milicuorganisaties; beidc vak-

over de kabinetsnota over milieu en

organisaties hebbcn formelc conlacten

cconon1ic~

met Milieudefensic en met de Stichting
Natuur en Milieu.

Sociale partners en milieu

In 1994 richtten dezc vier organisaties

FNV Cli CNV

zich in cen gezamcnlijke brief tol het

De Nederlanche vakhcweging behartigt

nicuw aangetrcden kabinet met het ver-

niet aileen de directe belangen van

zoek om sericus wcrk te maken van ecn

werkncmcrs, maar zet zich ook in voor

hclangriJkc notic uit het paarse regecr-

hredere maat<.chappclijke vraagstukkcn.

akkoord: de economische groei moet

Fen schoncr milieu i-; er een van. De

duurzamer, nict 'meer van hetzelfde'.

'hredc' vakbeweging gaat dilemma's

De genoemde brief bevat ccn pleidooi

nicl uit de weg. Dit kan overigens tot

voor

flinke interne discussics leiden, waarbij

structuurnota. De opstcllers bctogen

de milicuhclangcn zekcr niet altijd het

dat een sturend helcid van de overheid

zwaarsl

een

Ecologisch-cconomische

voorbeeldcn.

absoluut noodzakelijk is, omdat het tot

C:NV-voorzittcr

nu toe niet lukt het milieu volwaardig

Westcrlaken hct plan om de loonstiJgin-

te Iaten mecspelen in de marktccono-

gcn langjarig te bcpcrken ten behocve

mic "De overhcid moet bevordcren dat

van invcstcringcn in milieuvriendelij-

de economie zich '>tructurcel ontwik-

kere producticmethodcn. Ook zoudcn

kclt in cen richting die sociaal, ccono-

In

wegen.

Twee

lanceerde

1992

de hclastingen op arheid moelen vcr-

misch en ecologisch verantwoord is.

schuivcn naar belasting op vervuilendc

Coed overlcg met hct georganiseerdc

activitcitcn. Buiten maar ook binnen het

bedrijlslcven en met andere maatschap-

C:NV blcck sterkc oppositic tcgen dit

pelijke groeperingen is daarbij essen-

plan, waardoor hct in een burcaula ver-

tieel." Zoals hekend is de hcpleite

dwecn. De discus-;ie over een vcrschui-

Ecologisch-economische structuurnota

ving van hclastinghdhng naar milieuhe-

er nooit gekomen. Hct pleidooi van de

lastende activiteitcn is in het zicht van

vak- en milieuheweging is wei een be-

de helastingplannen van staatssecretaris

langrijke aansporing gewecst voor de

Vermecnd (de aangckondigdc Nota bc-

kabinetsnota over milieu en economic.

lastingstelsel

ecnentwintigste

Op sectoraal nivcau vindt regelmatig

ecuw I overigens weer ecn actuecl them a

overlcg plaats tussen vakbonden en mi-

in

de

in het pulitieke dchat.

lieuorganisaties. Er worden onder meer

Een twecde voorbeeld illustrecrt dat in

convenanten afgesloten op lokaal en

een concrete situatic de n1ening tus':.en

nationaal nivcau. Ecn voorhceld is hct

een vakcentrale en een aangeslotcn

convenant dat de llouwbond-FNV met

bond uitecn kan lopen. Zo toonde de

wcrkgevers, architecten, ontwikkclaar'>

vakccntralc-FNV zich voorstandcr van

en woningcoiiperaties heelt opgestcld

het verbod op losbtcn in wasmiddclcn,

om tot ecn duurzamere manier van

tcrwi)i

zich

bouwcn lc komen. Het milieu hccft

daartegcn verzette mel hct oog op de

ook ecn plaals gckregen binnen C:AO's.

de

lndustriebond-INV

verwachte negalicve werkgelcgenheidscHccten.

VNO-NCW
Colden de wcrkgevers tot het eind van

~NV en C:NV werken al lange tijd sa-
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z

de Jaren tachtig in vcler ogen welhaast

c
c
N
)>
)>

r,

als tegenstanders van de milieubewe-

De SER en het milieu

ging, sinds het doelgroepenbeleid in

And

UJ

het

Als onderdeel van de overlcgeconomie

I

Milieubelcichplannen (NMP'sl is die

is de SER sinds het cine! van de jaren

houding in een meer coiiperaticve ver-

tachtig betrokken hij adviscring over

L.

II
II

de

Nationalc

Pllll

hctrokl:clll'cd

anderd. Het hedrijfslcven realiscerde

milieuthema's. In I'J'l.'l is cc:n spcciale

zich dat een goed milieu ook in het he-

commi<,<,ie in bet Ieven gcroepen om

lang is van bedrijven. Niet aileen '>lc:lt

SFR-adviezen over de thema's milieu en

N

de overheid milieueisen, ook de markt

economic

voor

cL

spreekt bedrijven aan op hun verant-

C:ommis<,~e

Duurzame Ontwikkeling

:=J
:=J

0

II I

Vl

II

van

<
<

z

J

kader

(])LIO) Deze commi"ie hestaat he-

halve uit vertegenwoorcligers van de so-

de laatste plaats de comument. De dis-

cialc partners en onalhankelijke de-;-

cussie over de Brent Spar

kuncligen

is daarvan een aanspre-

vertcgcnwoordiger van de

kend bewijs

We moeten naar een
innovatieve

Hoewel het VNO en het
NCW pas in 1995 luseerclen, werkcn be ide centrale
wcrkgeversorganisaties al

z

sincls I ')67 samen in het

f-

Bureau voor
Ruimtelijke

0...

de

woordelijkhcid voor het milieu: hanken

UJ

<

hereiclen:

en verzekeraars, leverancicrs en niet in

cL

cL

tc

(BI\1R0)

tvlilieu en
Ordening

Dit zellstanclig

optredende bureau houdt
zich vooral bezig met algemene

milieuvraagstuk-

economie met een
hogere toegevoegde
waarde en

ook

uit

een

Consumentenboncl en uit
aclviseurs van het Centraal
Plan bureau I Cl'B I en het
Ritksimtituut voor Volksgezondheid
hygiene

en

Milieu-

(RIVM;

Daar-

komen
milieuonderwerpen ook aan de
naa~t

productiviteit, meer
werkgelegenheid en
minder
milieu be lasting.

ken en heel t contact met

orde in aclviezen die door
andere commissies worden
voorbereid,

zoals

Commissie

Arheid,om-

'>landigheclen,
mi'>Sic voor

de

de
Com-

C:onsumen-

de ovcrheicl over de voorhereicling en

tenaangelegenheden en de Commissie

uitvoering van milieubelcicl. In hct ka-

Vcrvoersvraagstukken.

cler van hct cloelgroepenhcleid worden
specihcke milieuvraagstukken per bran-

Zoals bekencl is het aclviesstel,el deal-

che of bedrijlstak behanclelcl. Vooral

gelopen jaren llink in beweging ge-

sinds het begin van de jaren negentig

weest. Per 1 januari 1997 is sprake van

hehhen de vcrschillcncle brancheorga-

een nieuwc adviesstructuur. Behalvc de

nisaties vcle convenanten en intentie-

SER en de WRR be,taat het aclvie'>Stel-

verklaringen afgesloten, die uiteenlo-

sci voortaan uit zogenaamcle <,ectorra-

pende terreincn beslaan (bijvoorbeelcl

den, aclviesorganen die ]outer uit onaf-

CFK-recluctie, energiebesparing, ver-

hankelijke

pakkingen,

vcelal de onclerwcrpen van een departe-

tropisch

barclhoutl.

cleskundigen

hestaan

en

Daarnaast ziet VNO-NCW voor zich-

ment bcstri)ken. Zo worden beleidwra-

zell taken weggelegd bij het opzetten

gcn op het terrein van het milieu in de

van hcclrijlsintcrne milieuzorgsystemen

nieuwe aclvieS'>tructuur primair aan de

en bij de '>anering van vervuilde be-

VROI\1-raacl tcr advisering voorgelcgcl

drijlsterreinen.

!\leer nog clan in de oucle '>ituatie

<,chuilt de toegcvocgde waarde van de

elemcnten uit het Hrundtland-rapporc

SFR in de combinatic van kcnni'> en be-

* Het hegrip

lang (maat'>chappelijk draagvlak), die

zame ontwikkeling)_ Hierondcr wordt

hiJ in het puhliekc debat bn inhren-

een ontwikkeling ver<,taan, die voorziet

-l

gen. De participatie van maat'>chappe-

in de hehoelten van huidige generatie'>

z

liJke organi'iatie'> maakt het mogeliJk

zondcr daarmee voor toekom'>tige ge-

een breed draagvlak voor beleid te hie-

neratic'> de mogclijkhcden in gevaar te

den. Dat komt de uitvoerbaarheid ten

hrcngen om ook in hun hehoeftcn te

goede. l)e SER-werkzaamheden hein-

voorzicn.

vloeden het gedrag van partijen die in

*

de

IUiidlll<lhlr dwclofn1111ll (duur-

zijn.

Standpunten en argumenten worden

groei i'> nodig in ontwikkcling.,]anden

he'>preekbaar gemaakt, een hrede be-

om milieuaantasting (overbcnutting van

vcrtcgcnwoordigd

langenahveging wordt erdoor hevor-

natuurlijke hulpbronnen) te voorko-

derd. Door committering van partqen

men. lconomi<,che groei is in de ge'in-

aan de al.,praken in de SFR (en in de

du<;triali'iccrde

Stichting van de Arheid) vindt cr een

noodzakclijk om naar encrgiezuinigere

vertaling plaah naar het niveau van he-

en schonerc productieprocessen over te

drqven en in<,tellingen zodat het maat-

kunnen gaan en milieuerlcni'>Sen (onder

'chappeliJk optreden aan voor<,pelhaar-

mecr hodemvcrontreiniging)

heid

kunnen pakken.

wint

( )verigen'>

vindt

ook

m

Fconomische groei en een beter mi-

lieu kunnen <,amcngaan. Economi'iche

road

)>

Ianden

onder

meer

aan

te

z
v

c
c
7l

N
)>
)>

b(ltwloecling in de omgckecrde richtrng plaah, partijen geven een helcid'>-

Het SFR-advies gaat uitvocrig in op het

richting aan die via advi<;enng in hct

begrip duurzame ontwikkeling en de

politieke dehat worclt ingehracht

lxlcid.,implicaties daarvan. Ook is cen

Door zijn "lmen<,telling - <;octalc part-

hoofd,tuk gewijd

ncr<, en kroonlcclcn

ondcr,cheidt de

gronclbeginselen van hct milieuheleid,

aan

een

van

de

SFR zich du., duidelijk van andere ad-

de vervuilcr betaalt. Aanvaarding van
dit bcgin'>el, dat overigem al in 1972

vic-.;collcgc'-;.

door dc Organi<;atie voor fconomi<,che
Hrtilnllldilulld-nl/l/JOt·L lidriJltllll '""'

Samenwcrking

SER-<1dPI5aill<} oPa t11ilinr

( OESO) wcrd ondcrschrevcn, betekent

en

Ontwikkeling

Het i'> uiteraard niet mogelt)k in enkelc

dat de ovcrheid de taak heclt de milieu-

pagina\ ccn vollcdigc schch tc gcvcn

rekening zoveel nwgclijk door de vcr-

van de SFR-opvattingen over het milieu

vuilcnde personcn en orgJni<,atic'> te IJ-

hclcid.

ten hetalcn, liclst zo dicht mogelijk hij

l)aarom heperkt ckzc hqdrage zich tot

de hron. /\let andere woorden, de mi-

enkel thema \.

lieuko<;ten moeten worden gc'l'ntcrnali-

in

het

<,ociaal-economi<;che

Het in I 'JN7 vcr<,chencn rapport '( l11r
Co111111011

Future'

I Brundtlancl-rapport)

sccrd.
In latcre SER-adviezen is in helangriJke

hedt zowel in internationaal al, in na-

mate

tionaal verhand een helangriJkc agen-

llrundtlancl-rapport

op

het

advie'>

over

het

voortgehouwcl.

dazettende wcrking gchad. Door over

Vet·wezen wordt onder mecr naar de

dit rapport te adv~<,eren (publicatiem.

adviczen over het NMP (89/17), hct

H'J/01>! verwied het milieu delinitid een

N/\11'-Piu'

plaat<, op de SI'R-agenda Twee centrale

(9+/04 en 'J4/12) Daarnaa<;t hedt het

( IJV

7 H '!7

(9Uii7l

en

het

NMP2

I

:::::;

i

digen (C:ED) van de SER (91/18) ccn

systemcn), hct schcppen van bepaalde

I

meer theorctische basis gclcgd

voorzieningen of het geven van inlor-

<(

De ouer!Jcid en !Jet zcij.,·cgrdemdc vermogm van
maatsdmppcli)kc ae loren

lijk zclf de verantwoordclijkhcid op

<(

In de loop der jarcn is hct accent in het

taakstellingen, dan kan cen beroep

N

milieubelcid verschovcn van wat cr

worden gedaan op de overhcid: hct

0:::

moet gebeuren (doe!- en taakstellingen)

scheppen van randvoorwaarden om die

:J
:J

' j

I~
IIz

I
I

I
I

0

II
II
II

ningverlening, de inzct van financiclc
instrumcnten (bijvoorbeeld statiegeld-

UJ

L:

~

Rapport 'Economic en milieu' van de
C:ommissic van Economisch Dcskun-

matie. Neemt een doclgrocp uitdrukkezich voor het halcn van afgcsprokcn

naar hoe dit in de praktijk moet worden

zelfregulering mogclijk te maken. Het

bcwerkstclligd

hct

gaat dan onder andere om de aanpak

NMP2 vond dit een vertaling in ecn

van free ridm' en nm het ontwikkelcn

(uitvocring).

In

nieuwe sturingsfilosofie: zelfrcgulering

van ecn geloofwaardig alternaticf ( als

binnen kaders. In dcze filosofie staat

'stok achtcr de dcur') voor het geval

het besef centraal dat de effectiviteit

zcltregulering niet van de grand zou

van hct Ncdcrlandse milieubelcid voor

komen. Verdcr kan de overhcid in

een belangrijk dee! afhangt van de mate

voorkomende gevallcn een facilicrcnde

Vl

waarin maatschappelijkc organisaties

rol vervullen, door hct ter beschikking

0:::

hierbij zijn betrokken. Dit raakt ook

stellen van menskracht en linancielc
middelen.

UJ

nauw aan de verantwoordelijkhcidsver-

z

deling van betrokken partijen.

Handhaving van de afgcsproken taak-

Aan dcze thematiek heeft de SL.:R in

stellingen is ecn derde verantwoorde-

f-

0:::
<(

Q...

zijn advies over hct NMP2 (94/04) aan-

lijkhcid van de ovcrheid in het kadcr

dacht bcsteed: wat is de primaire ver-

van zelfrcgulering.

antwoordclijkhcid van de ovcrheidJ En:
wat is de positie van intcrmediaire or-

lnschakeling bij hct milicubelcid van

ganisatics en afzondcrlijkc ondcrne-

een of mecrdere intermcdiairc organisa-

mingcn/instcllingen in hct milieubeleid7

Consumentenbond of de ANWBJ kan

ties (brancheorganisaties, maar ook de
cen doelgrocp betcr bercikhaar maken.

In de SER-optiek is de overheid te allen

Een hranchcorganisatie heeft daarhij

tijde verantwoordelijk voor de kader-

een tweelcdige rol: hct vocrcn van

stelling van het milieubeleid. Dat kadcr

overlcg met de ovcrheid (met name

kan de vorm krijgen van algcmene rc-

over het aangaan van ccn inspannings-

gcls of normcn/doclstellingen (a! dan

verplichting) en het facilicren en stimu-

niet in wet- en regclgeving vastgelegd)

lcren van inspanningen van de aangc-

of van bcschikkingen (doelvoorschriftcn).

slotcn

!eden

(bijvoorbeeld

ondcr-

steuning bij de opzet van een milieu-

Een tweedc overhcidsvcrantwoordelijk-

zorgsysteem). Op cen wat bcpcrktcrc

hcid heeft betrckking op de inzct van

wijzc kunnen ook andere instcllingcn

beleidsi nstrumentcn waarmee het zelf-

en bedrijven (bijvoorbeeld nutshedrij-

regulcrend vermogen van maatschappc-

ven) als intermediaire organisatic fun-

lijke actoren wordt bcvorderd en ver-

geren. Van geval tot gcval nwct wor-

<;terkt

Daarhij kan het bijvoorbeeld

den hczien welk soort afsprakcn in

gaan om de afstemming met de vergun-

welkc vorrn met cen intcrmediaire or-

(JJV7H'J7

gani.,atie (of via zo"n organisatie met

En: worden additionele afvalstoltcn

een doclgrocp) kan worden gemaakt

hergebruikP

De afzonderlijke onderneming/imtel-

In de mnderne maat<>chappij spelcn in-

ling is primair verantwoordclijk voor de

formatic en kennis (en daarmec samen-

naleving van de taakstellingen, die zijn

hangend de computer) een steeds cen-

overecngekomen of publiekrechtelijk

tralere rol. Naarmatc de informatie-

zijn va<agelegd Dat houdt de vcrant-

<;amenleving meer ge<;talte krijgt, kan

woordelijkheid in voor het kiezen van

ecnnomische groei ook steeds kennisin-

het meest doelmatige middel om de

tcnsievcr worden er1 neemt de milieu-

taakstelling te halcn. Onk bcgint de

helasting per (extra) ccnheid product

controlc np de naleving hij de ondernc-

al Om de hogc ambitie<> op het terrein

ming/imtelling

van welvaart, werk en milieu tc rcalise-

Uiteraard is hct tevens in het helang

ren is dan ook ecn sociaal-economisch

van ondernemingen om scrieus met mi-

beleid nodig dat zich vooral richt op de

licuhclangen om tc gaan. Niet in de

voortbrenging van hoogwaardigcr en

laatste plaat<, spclen hierhij ook com-

kennisintensievere goedcren en dien-

mercicle redenen zoals kmtenreductie

sten. We moeten, met andere woorden,

(door cncrgie- en grondstol lcnhc.,pa-

naar een innovatieve ecnnomie met een

ring) en marketingovcrwegingen (groen

hogere toegcvoegde waarde en productiviteit, meer wcrkgelegcnhcid en min-

imago) een rol.

der milieubelasting. In hct SER-advie.,

Ecorwllrrsc!Jc groci

worden de contouren van

c11

milicu<1111hitirs
In zijn advies over het sociaal-economisch

hcleid

tot de eeuwwi<;scling (bet
zogenoemde middellangetermijnadvies,

puhlica-

tienr. 96/05) uit 1996 onderschritft

de

SER

kahinct.,doclstclling

de
van

drie procent cconomische
groci. Hoc verhnudt dit
strcvcn zich tnt de hogc
milicu-amhitie<,J
In

hct

pcr.,pectid

van

Fundamentele
milieuverbetering
blijft een kwestie
van lange adem.

het gewenste middellangetermijnbeleid uitgebreid
geschetst.
Een

milieuverantwoorde

econom ische groei zal de
wcg naar duurzame ont-

Doorbraak-

wikkeling vergemakkelij-

technologieen

kcn, doordat de gcwenste
wijzigingen in de produc-

vragen om

tie- en consumptiepatro-

aanzienlijke

nen

investeringen.

sneller

en

minder

pijnlijk tot stand kunnen
komen. lmmers, cen hogcrc ccononli'-;che groci:

( middel )lange tcnnijnontwikkclingcn vindt de SF.R een discussic

*

over het optimalc groeipad voor het

van een <,tringent milieubclcid helpen

milieu niet erg vruchthaar. Voor het mi-

vergroten, doordat werkgelegcnheid en

kan de maatschappclijke acceptatie

lieu i<; immers niet zozeer her tempo

reelc inkomens dan minder onder druk

van ccnnomi.,che groei van helang,

<;taan,

maar gaat het vee! mecr om de aard van

'' <;telt hedrijven in staat de uitgaven aan

de groci: \Vat bctekcnt die hogc groei

R&D-inspanningen ten hchoeve van

voor de energie- en grondstotfenhe-

schone technologic te verhogen en de

hocfte en voor de hoeveelheid afval)

toepa<;<,ing van milieuvriendelijke tech-
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. .

~·

nickcn tc vcr<;ncllcn,
i

hct wcgtran<,port. de luchtvaart, de in-

' schcpt mccr financiele ruimte om hy-

tensicve vechoudcriJ en de glastuin-

pothckcn uit hct verlcdcn (zoal-. bo-

bouw.

denwcrontrciniging) weg tc wcrkcn.

In trdwoordcn richt hct SER-advics
zich vooral op milieubcwustc proccs-

Hct voorgaandc neemt natuurlijk niet

;I
II

I

i
I

IIII
I.

I

en productinnovatics en ccn mrlieu-

weg dat op de kortc tcrmijn ccn hogc

vricndelqke marktvraag, hicrondcr zal

cconomische groci gepaard kan gaan

dit worden tocgelicht. Naast zo'n gc-

met ecn extra uitstoot van (bcpaaldc)

ncrick belcid is ecn scala van spccificke

milieubc]a.,tendc stoftcr1. In die situatic

maatregclcn nodrg om milieubelastcnde

kan het wcn.,elijk zijn om cen dec] van

<,ectoren als landbouw. vcrkecr- en vcr-

die (bovcngemidcleldc) groci van de

vocr en cncrgic rn ccn mccr duurzamc

matericlc welvaart aan te wenden voor

richting om tc huigcn. Voor cen uitwcr-

ccn krachtiger milieuhclcicl. Heel con-

king van dit spcciliekc hclcid wordt

erect kan dit worden tnegcpa<;t op hct

vcrwczcn naar hct gcnoemdc SlR-ad-

cncrgie- en klimaathcleid. Dit helcid i'>

vie~.

gchaseercl op ecn langc-tcrmiplgroei-

Her is evident dar hct milicubclcid zich

vcrwachting van gcmiddcld 2,3'){,_ Zou

voor ccn groot dec I zal moctcn r·ichtcn

de economic de komendc prcn structu-

op ecn tcrugdringing van zowcl hct gc-

rccl met :l% grocicn, dan zal dit hij hct

hruik als de milrcuhclasting van de in-

huidige

puts van hct productieproce'> Igrond-

type

cconomische

groei

hongstwaarschijnlijk rcsultercn in ccn

stotlcn

hogcr cnergicvcrhruik en ccn grotcrc

technologic (schoon produccrcn) ccn

C:O,-urt<;toot dan in de helcidsdocu-

centrale rol moctcn spclcn. Hoewcl

en

cncrgie)

Daarhij

zal

mentcn i'> voorzien. Om in zo'n situatic

met de inzet van technologic nog ccn

toch de milicudncl-.tcllingen tc kunncn

cnorme milieuwinst valt tc bocken. i'>

rcaliseren, zijn dan extra bckidsinspan-

hicrmcc nog nict voldaan aan ccn

ningcn nodig op terrcincn als duurzame

noodzakclijkc voorwaarde voor structu-

encrgie, encrgichcsparing, /oint lnrplc-

relc duurzaamheid, hct vccl conscqucn-

'11flllillion ol bmaanplant.

tcr in rckcning brengcr1 van de mrlicu-

/)e nol11 oucr milieu en econo111ie

door de inzct van hct milieu-instrumen-

kmtcn i'dc vervuilcr-/gchruikcr bctaalt'i
tPill

aduiseerl de SER'

tarium, via ondcr-handelingcn ot op

Mcde met het oog np de nota 'Op weg

vrijwilligc

naar een duurzamc economic' hcclt de

Ccbcurt dat nict ol onvoldocnde dan

basis

[convcnantcn 1.

SFR in zijn laatstc middellangetermiJ-

worden de milicukmtcn iol ecn dccl

nadvies ccr1 aantal houwstcncn aangelc-

daarvan) van de mecstc gang hare pro-

verd om te komen tot cen innovatie-

ducten lciteliJk voor ccn grout dec] op

vcrc

cconon1ic,

watnin

ccn

':.tcrkc

de genlccn-,chop en tockom-,tigc gcnc-

tcrugdringing van de milieuhclasting

ratics atgcwcntcld

cen kcrnclemcnt vormt. Een complica-

aanpassrng van productic en con<,ump-

tic voor Ncdnland is daarbij dat de at-

tic in ccn minder milieubcla-,tcndc rich-

De noodzakclijkc

gclopcn decennia de sterkst grocicndc

ring zal dan gccn '>lructurccl karaktcr

cconomrsche scctoren ook tot de rnecst

krijgcn.

milicubelastcnde bchoorden, de chcmi-

llij milicuvricndelqk vervaardigdc pm-

schc industr·ie, de aardolic-industric,

ductcn hcclt her milieu wei ccn prqs.

UlV~S'I~

!)it IT'>ulteert ovcrigen'> nict per <;e in

cchtcr cen kwc'>lic v<1n lange adem.

hogcre ko<;tcn Zo v1ndt door milicuhc-

Echte doorhraken ( doorhraaktechnolo-

WU'>tc procc<;innovatic immcr<; ccn ctti-

gicCn) vragcn

cicntcrc in-,chakc!Jng van productiefac-

ringen. Of deze kunnen worden terug-

torcn a]<; grond,toftcn en cncrgic plaat<;

verdicnd en zo ja, up wclkc tcnnijn i<;

en i' daardoor ook 'prakc van cconomi-

op voorhand nauwclijk'> te zcggcn.

0111

aanzicnlijke invc"tc-

'chc hatcn. Daarhij i<; hct mogclijk dat

Dczc onzekcrhcid !welt onmi<;kenbaar

hcdritvcn met ccn hewu<;tc milicu'>tratc-

cen rcmmendc invlocd op initiatieven

gic op -,rrcngcrc hclcJd~n1aatrcgclcn an-

van hct hcdrijl-,lcven. De rol van de

ticipcrcn en daarn1cc ccn voor'-;prong op

ovcrheid is cr hicrhij vee! mee1· een van

hun ( pa'>'levcrc I con- currcntcn uccrcn

kcnni'>makebar en facilitator dan van

I'{11\l IIIOPCI'-c({ni)

geldschictcr Zo kan de ovcrhcid het

Bitzondcre aandacht verdicnt in dit vcr-

voortouw ncn1cn tot -,rratcgischc

hand milicuhcwu<;te productinnov<Jtic,

menwcrkingsverhandcn

waarhi1 a! in de ontwerpla<;e van ecn

nling l rondon1 innovat1ctrajcLtcn n1ct

nicuw product explicict rckening wordt

ecn

gchoudcn met de milicugcvolgen tq-

Ncdcrlandsc indu<;tric

uit~traling

grntc

"_,J-

Iclu-,tcrvornaar

de

Dcrgclijkc sa-

den<; de gchclc productlcven,cyclu<;. Fr

mcnwcrkingsvcrhanden

zijn vclc voorbceldcn van ecn milicuhe-

doc! echtcr met voorhijschicten en ont-

moeten

hun

wu<;te hcdritf.,.,tr<Jtcgic d1c in ccn win-

<Jardcn in cen ontoclaathare concurren-

win-,itutltic rc~ultcrcn: gcringc nlilicuhc-

tichcperking.

la<;ting, lagerc kmtcn, milieu- vriendclijk
imago en grotcrc alzct. Dit ncemt nict

Behalvc miheugerelateerde aanpa<;<;in-

wcg dat ook milicubcwu<;te productcn

gen aan de aanbodkant is hct ook no-

moctcn concurrcrcn op a<;pcctcn a!-,

dig

prq<;, kwalitcit, gchruikcr<;gcmak en dcr-

n1arktvraag tc crcCrcn. Voor zover n1i-

gclitkc en zckcr nict <J!tijd '>Ucccwol zip1.

lieuvricndclijk produccren relaticf hoge

een

grotere

milieuvriendclijke

kosten met zich brcngt, heeft dit type
Len

milicuhcwuste

hcdrijf,-,tratcgic

producten

immcr<;

een

prij<;nadeel.

wordt tot nu toe <;lccht-, door cen he-

Onderbrenging van milicuvriendclijke

pcrktc grocp koplopcr<; gchantecrd.

goedcren en dicnstcn (hijvoorbccld ge-

Voor het grm van de hcdrijven hcch

koppcld aan een rnilicukeur) in het \age

\choon produccren" nog gccn hoge

HTW-tarid vcrmindcrt dit prijsnadcel

prioriteit. Vandaar dat de overheid hicr

en hcvordert de alzct. Vergelijkhare el-

een rol heelt tc <;pclen als inlormatic-

fccten mogcn worden verwacht van

ver'>chaHcr

nlaatrcgclcn, die cror zi_jn gcricht nli-

(via

lnnovaticccntra

en

Branche Technologic Central, stimula-

licuhcla-,tcndc producten in een extra

tor (R&D-programm<l"s, linancielc prik-

hoog llTW-tarid onder tc brcngen

kc!,) en norm-,teller lcmi<;<,icnormcn in

Dcrgclijke ingrcpen in de BTW-taric-

nationaal en EU-vcrhandl. Vooral de

vcn zijn echtcr een Europc<;e aangelc-

milieugcrichte

productontwikkcl i ng

gcnheid

Ecrdcre

verdicnt hijzondcrc aandacht. De over-

Nederland<;c

pogingcn van

regering

om

in

de
hct

heid moct hicrhi1 op meerdcrc lronten

Bru<;<,else de BTW-taricvcn hcter tc Ia-

tcgelijk acticl zijn De SER doer hier-

ten

voor ccn aantal concrete ;.;uggc~tic".

milieu(on)vriendelijkhcid zijn mislukt.

Funcbmcntclc milicuverhetcring hlijlt

Toch vindt de SER d<Jt de rcgcring zich
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sporcn

met

de

mate

van

C;

II

niel onbetuigd wil Iaten, blijkt uit de

te krijgcn

,Jottoespraak van De Waal op het

I

Daarnaa<;t zou het milieu een centrale

fNV-congres op 31 mei I ')')7 De kers-

plaat<; moeten innemen in hct aankoop-

verse fNV-voorzittcr roept daarin op

heleid van de ovcrheid (/r~tmchi11(} custo-

eindelijk eens ernst te makcn met een

<r:

mer) en andere grootgehruikers. Verdcr

belcid waarbij vcrdere groci van de

<r:

kan de overheid ccn milieuvricndelijker

economic en de werkgelegenheid bet

N

aankoopgedrag van con<,umcnten <;ti-

milieu niet verdcr bcla<,tcn

e<:

mulcren door (het facilitcren van) gc-

kondigt aan in de SF.R met wcrkgevcr<;

richte milicu-intormatie. Ook zouden

daarover alsprakcn tc willen makcn. ln

bedrijvcn sterker moeten worden aan-

het juninummcr van de Cids voor

:J
:J

Per<,onccl.,managcment tormuleert hij

C;

over hun milieuprcstatie'>.

het al5 volgt: "ln het huidige klimaat

z

Tot slot

teil'>impukcn

Op 1H juni jong-,tleden i'> de kabinet<,-

,\leer investeringen in de tysieke en

bn worden gcwerkt aan vcrderc kwali-

II
I
I

I~

II

De Waal

gemocdigd puhlickclijk tc rapportercn

lf',

I
I

ook de vakbewcging z1ch op dit terrcin

U..l

2

;I

moet blijvcn inzetten om zo'n ver'>chuiving in F.LI-verhand geacccpteerd

voor

onze

econom1c.

nota 'Op weg naar ccn duurzamc eco-

kenni'>intrastructuur, zoals aanbevolen

nomie' over milieu en economic ver-

door de SJ::R in zijn recente middcllan-

e<:

<,chcncn.

geschet<;te

getennijnadvie<;. Daarnaa<,t vraagt cc11

:..w

algemene beleid.,liJnen zijn voor een

rigoreuze aanpak van de milieudruk

z

bclangrijk deel in deze nota terug tc

niet aileen mccr debat over de ge-

vinden. Tcrccht wordt in de <.lotpara-

wen<,te vcranderingen in productic- en

graat gesteld dat met deze nota hct

comumptiestructuur, maar ook veel in-

fe<:

<r:
::::...

De

hiervoor

laatste woord nog lang niet i'> gezegd.

vesteringen

Zo zullen in de nota over bet hscaal

vcn, n1ct zccr kwantitaticvc u1tgavcn,

Deze kwalitaticvc opga-

<;tcl'>cl in de ecnentwintigstc eeuw, te

hcbbcn wat ons betrdt hogere priori-

vcrschijnen in september, boogstwaar-

teit dan extra verbetering van de koop-

gedaan

kracht, of bet nog verder tcrugdringcn

voor een vcrgroening van het hscale

'>chiJnlijk aanzettcn

worden

van het hnanciering'>tckort, zoals in

stclsel. Verder mag worden verwacht

sommige di<;cussie<. over cen \tahili-

dat een en andcr in het N/\11'3. dat eind

tcit5pact"wel ccns wortlt gcsuggerccrd.

I 9')7 zal worden uitgcbracbt, ccn na-

Maar dcrgelijke grote opgavcn vragen

dcrc ge'l'ntegrccrde bclcidsmatige ver-

om een volwaardige overlcgeconomic,

taling zal krijgen

met actievc participatie van sociale

Llit de nola 'Op weg naar ccn duur-

partner<; en overheden."

zame economic' kan worden afgelcid
dat ook de komcnde jaren ccn beroep

/)rs. CA 1){111 der WI)St is r~ls IPclenscluif>f>elijk

zal worden gedaan op de bcreidheid

111cdeiPerkcr IPcrkZilil/11 hij de SER c11 secrctans

va11 onder meer de sociale partners om

l!iliJ

de Connnissie DuurZillllt ( )nllPikkeling.

op belangrijke onderdelen van het milieubcleid ccn actieve bijdrage tc lcvcrcn. Dit pa<;t ook in ecn ontwikkeling
waarin bet bcdrijfslcvcn -,teeds vakcr op
de eigen maatschappclijke verantwoordclijkbcid wortlt aange<,prokcn. Dat

U)V 7 H '!7

