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INLEIDING
De grote expansie in de voortbrenging van goederen en diensten
voor privaat gebruik is en wordt in belangrijke mate gestimuleerd
door een te lage prijsvaststelling. Immers de producenten van al
dat moois (bedrijfsleven en overheid) bepalen hun prijs (verkoopprijs
of rekenprijs) niet op basis van alle kosten die met de produktie
verband houden. Met name de kwaliteitsvermindering van ons leefmilieu en de uitputting van grondstoffen (waaronder energiedragers),
die samengaan met produktie op grote schaal zijn buiten de prijsvaststelling gebleven. Dc prijzen zijn om nog een tweede reden te
laag geweest. Immers ook de consumptie van goederen kan met milieuverontreiniging gepaard gaan (denk aan het verbruik van benzine).
Zo zou men kunnen stellen dat we door een rekenfout, de te lage
prijszetting, onze produktie en consumptie a.h.w. hebben gesubsidieerd uit de pot van onze natuurlijke rijkdommen (leefmilieu,
genenreservoir
grondstoffen, divorsiteit van planten en dieren
-
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energiedragers), Door deze "subsidies" is de kwaliteit van ons leefmilieu op sommige plaatsen zozeer gedaald, dat een verdere verslechtering niet meer kan worden aanvaard. Bovendien lopen de voorradon van enkele voor de produktie en consumptie vitale grondstoffen en energiedragers gevaar uitgeput te raken. Het ziet er dus
naar uit dat we de expansie van de voortbrenging van goederen en
diensten belangrijk zullen moeten afzwakken tenzij we erin slagen
hoge niveau's van produktie en consumptie gepaard te doen gaan
met belangrijk minder ve:vuiling en uitputting.
Het is nu cm 't-,weerlei redeibeiangrjk dat we de tot dusverre gemaakte rekenfout niet meer maken. Het doorberekenen van de schade
aan de natuurlijke rijkdommen in de prijzen zal de verschuiving
naar schone processen stimulerend terwijl een betere afweging van
vervuiling en uitputting versus goederen en diensten (en in voorkomende gevallen werkgelegenheid) mogelijk wordt. Wij geven er de
voorkeur aan om de vervuiling en de uitputting zoveel mogelijk direkt in de prijs tot uitdrukking te brengen. Een aldus berekende
"totale" prijs heeft een dubbele funktie. De eerste, en misschien
wel de belangrijkste is de signaalfunktie. De totale prijs brengt
alle betrokkenen; consumenten producenten en poUici, onder oge:
hoeveel er (in geld gemeten) moet worden opgeofferd om het betrok-

-
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ken goed te fabriceren en te consumeren. (In de totale prijs kan,
indien het verbruik van het consumptiegoed vervuilend werkt, een
reinigingsheffing worden opgenomen). Deze signaalfunktie is onontbeerlijk voor het nemen van consistente produktie- en consumptiebeslissingen. Dit geldt onverminderd indien de prijs niet (volledig) aan de betrokken consument in rekening wordt gebracht. Be
tweede funktie van de totale prijs is dat, indien volledig aan de
consument in rekening gebcacht, een zekere aanpassing van de gevraagde en geproduceerde hoeveelheden goederen en diensten aan elkaar plaatsvindt, die consieent is met de waarde die gehecht
wordt aan de natuurlijke rijkdommen. Do produktie sluit dan qua
samenstelling en qua totale omvang aan bij de wensen van de consumenten, zij het, dat de rijke consumenten meer gewicht in de
schaal leggen dan arme.
Het doorberekenen van de totale prijs kan op moeilijkheden stuiten.
Zo kan het sociaal onaanvaardbare gevolgen hebben. Direkte subsidiering van de betrokken consument lijkt dan de meest aangewezen
weg. (Deze subsidie werkt vervuiling en uitputting stimulerend en
zal op haar beurt dus gepaard moeten gaan met extra strenge voorschriften). Een ander probleem wordt veroorzaakt door goederen,
waarvan de verbruikte hoeveelheden nauwelijks reageren op de prijs
(eerste levensbehoeften, bij afwezigheid van substituten). Een
volledige doorberekening van de totale prijs zal dan het verbruik,
en daarmee de vervuiling en de uitputting niet of nauwelijks afremmen. Wel zal er in die gevallen een grote som geld géind worden
aan milieu- en uitputtingsheffingen. Be opbrengst van deze heffingen
kan gebruikt worden voor collectieve zuivering, (overheids-) onde
zoek naar schonere processen en alternatieve grondstoffen. Als
echter collectieve zuivering niet tot de mogelijkheden behoort, het
onderzoek geen resultaten binnen afzienbare tijd belooft en bovendien de optredende vervuiling en uitputting groot is, dan zal men
moeten overgaan tot rantsoenoren.
Bij het berekenen van de totale prijs per goed en dienst rijzen twee
moeilijkheden. De eerste is dat het door een samenleving gewenste
milieu niet direkt op geld waardeerbaar is, er is immers geen
markt voor, waar de leden van die samenleving middels hun koopgedrag individueel kunnen laten zien hoeveel goederen en diensten
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zij bereid zouden zijn te ruilen voor een "eenheid milieu". Die markt
bestaat niet, omdat het sc3'one milieu een ondeelbaar goed is.
Hierin komt het overeen met zaken zoals defensie, justitie. De
vraag is dus hoe we erachter komen op welke waarde de samenleving
een milieu van bepaalde kwaliteit schat, welke waarde aan een
voorraad van x jaren aan grondstof y wordt toegekend etc.
Pas als over deze waardeschalen voldoende bekend is kan worden
uitgemaakt hoe streng de voorschriften met betrekking tot vervuiling en uitputting moeten zijn, (De kosten die deze maatregelen
met zich mee brengen zijn dan kennelijk de offers die wij voor het,
dank zij die maatregelen bereikte, milieu over hebben; m.a.w. deze
kosten vormen de prijs van het milieu). Evenals voor andere collectieve goederen zal de afweging van de waarde van de natuurlijke rijkdommen tegenover andere zaken in de samenleving moeten
plaatsvinden in de door parlementaire organen gecontroleerde hogere en lagere overheid. Er zijn twee belangrijke facetten aan de
vervuilings- en uitputtingsproblematiek waardoor een vergelijking
in het bestuurlijke vlak met andere collectieve goederen niet goed
mogelijk is, en wel Vervuiling en uitputting zijn vrij nauwkeurig
toe te schrijven aan de produktie en consumptie van de afzonderlijke goederen en diensten, en de vervuiling is regionaal sterk
verschillend. Het is daarom de moeite waard om na te gaan of het
collectieve besluitvormingsproces ten aanzien van de natuurlijke
rijkdommen niet enigszins anders moet worden ingericht dan die
ten aanzien van andere collectieve goederen. Voor ons is hierbij
richtsnoer dat een gedecentralieerd systeem waarschijnlijk meer
aan de diversiteit van de waardeschalen van de leden van de gemeenschap tegemoet kan komen dan een gecentraliseerd systeem.
In het eerste hoofdstuk gaat het om de plaats van het milieubelei
ten opzichte van de doeleinden van de economische politiek. Hierbij
komt aan de orde dat een goed milieubeleid zal bijdragen tot een
betere formulering van de doeletellingevariabele die met economische groei wordt aangeduid. In het derde hoofdstuk wordt nader
ingegaan op het gewenste besluitvormingsmechanisme.
Het tweede probleem dat moet worden opgelost is de vraag hoe, en
in welke mate, de schade aan de natuurlijke rijkdommen in de prijs
van de afzonderlijke goederen moet worden doorberekend. Hierover
wordt in het tweede hoofdstuk iets gezegd.

HOOFDSTUK I

1

OVER DE ECONOMISCHE GROEI

HET MILIEU EN VOLDOENDE VOORRADEN ALS DOELSTELLING OF ALS

RANDVOORWAARDE VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK
Be zuiverheid van het milieu en de beschilbaarheid van door de
mens aan te wenden grondstoffen mogen niet beneden een (nog goeddeels onbekende) grens dalen, wil het voortbestaan van de mens
niet onmogelijk worden. Het feit dat grenzen waarbeneden onze
natuurlijke rijkdommen niet mogen dalen,als we niet het gevaar
willen lopen dat ons voortbestaan ernstig bedreigd kan worden,
niet nauwkèurig bekend zijn, moet ons ertoe brengen om niet anders
dan in het uiterste geval een verdere aantasting van onze natuurlijke rijkdommen te accepteren.
Nu zijn onze natuurlijke rijkdommen geen vaststaande
Immers allerlei technische vindingen kunnen het mogelijk maken dat
we later ineens veel grotere voorraden tot onze beschikking hebben,
of dat de huidige produktie- en consumptieniveau's met een veel
geringere aantasting van het milieu gepaard gaan. Lopen de schattingen van de minimaal noodzakelijke voorraad natuurlijke rijkdommen
al sterk uiteen, ook de verwachtingen van do aanslag op de natuurlijke rijkdommen die gepleegd zal worden door ontwikkelingen die
nu reeds aan de gang zijn en niet kunnen worden geweerd en het
optimisme ten aanzien van de uitkomsten van het technische speurwerk vertonen een zeer grote spreiding. Wanneer we concrete inhoud geven aan het te voeren milieubeleid en het grondstoffenbeleid door het opstellen van normen, dan doen we in wezen niets
anders dan het vastleggen van een (ons op het moment zelf onbeken de mate van) risico op een catastrofe. Deze omstandigheden maken
het weinig zinvol om normen met betrekking tot de vervuiling en
de uitputting op gen lijn te zetten met de andere (traditionele)
doelstellingen van economische politiek (t.w. 1: een bepaald tern-po van economische groei, 2: evenwicht op de arbeidsmarkt, 3: een
rechtvaardige inkomensverdeling, 4: betalingsbalanosvenwicht en

5: prijsstabiliteit).
In dit rapport wordt geen aandacht besteed aan de gevolgen van
de monopolieposities die zich op de internationale grondstoffenmarkten hebben ontwikkeld.
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Naar onze mening zullen elke keer voor een beperkte periode de
normen moeten worden vastgesteld waarbinnen de vervuiling en de
uitputting dienen te blijven. Binnen de speelruimte die deze normen ons laten om te produceren en te consumeren kan dan getracht
worden de vijf doelstellingen van de economische politiek te verwezenlijken. Anders gezegd de minimumvoorwaarden die gesteld moeten worden aan het milieubeleid en het grondstoffenbeleid zijn
randvoorwaarden en geen doelstellingen van economische politiek.
Dit betekent niet dat9 wat men zou kunnen noemen het consumptieve
aspekt van het schone milieu, niet de zesde doelstelling zou moeten zijn van economische politiek. Immers het genot van zuivere lucht,
schoon water9 ongerepte natuur, kunnen gezien worden als bestanddelen
van (psychisch)inkomen, en kunnen op gen lijn gesteld worden met
doelstellingen van groei en arbeidsmarkt. Het zou wenselijk zijn
als deze consumptieve aspekten van een schoon milieu een rol zou
gaan spelen bij het streven naar een evenwichtige (regionale) inkomensverdeling. Hierover meer in hoofdstuk III.
Samenvattend zouden we dus kunnen zeggen dat de voor ons voortbestaan vitaal te achten normen (en bij gebrek aan preciese kennis
doen we er goed aan die normen niet te ruim te stellen) als een
randvoorwaarde moeten fungeren, waarbinnen men de overige doelstellingen van economische politiek kan trachten te realiseren; en dat
die normen ten aanzien van het milieu, die erop gericht zijn om het
beter geschikt te maken voor recreatie, het verminderen van over-

-

last, afgewogen kunnen worden tegen groei, werkgelegenheid enz.
2

DE METING VAN DE WELVAART
Het nationaal inkomen is een nuttig begrip. Het geeft aan hoeveel

-

goederen en diensten er in een gegeven periode (de conventie wil
een jaar) er zijn voortgebracht. Het is een graadmeter van de hoeveelheid produktief vermogen die in een jaar is ingezet. Vaak
wordt het begrip gebruikt als een graadmeter voor de welvaart van
een land, maar hier kleven grote bezwaren aan. Vanzelfsprekend
kleven deze bezwaren ook aan het hanteren van een bepaald groeipercentage van dit nationaal inkomen als doelstelling van economische politiek op langere termijn. Immers indien het nationaal
inkomen een onbetrouwbare indikator is voor de welvaart, mag men
niet verwachten dat bij een gestegen nationaal inkomen ook de wel.--
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vaart automatisch in dezelfde mate gestegen is. Dit moge blijken
uit het volgende voorbeeld Indien tengevolge van een toegenomen
produktie een zodanige vervuiling optreedt dat men niet meer in
de rivier kan zwemmen, wat voorheen wl mogelijk was, en men daarom een openluchtzwembad moet bouwen om te kunnen blijven zwemmen,
dan is de welvaartsbijdrage van de toegenomen produktie gelijk aan
de waarde van die produktie op de markt, verminderd met de kosten
van de aanleg en de exploitatie van het zwembad (bij gratis toegang). De kosten van de aanleg en de exploitatie van het zwembad werden immers gemaakt ter compensatie van een eerder geleden
l)
welvaart sverlies
. Men noemt dit dan ook wel compenserende produktie. Willen we het nationaal inkomen als maatstaf voor onze welvaart
gebruiken, dan zullen we de compenserende produktie eerst van dat
nationaal inkomen moeten aftrekken.
Indien echter het zwembad van zoven een overdekt bad zou worden,
dan is er sprake van een verbetering van de levensomstandigheden,
omdat het overdekte bad meer funkties kan vervullen voor de zwemlustigen dan de rivier (men kan er by. het gehele jaar terecht).
De aanleg en de exploitatie van de overkapping vertegenwoordigen
nu wl een welvaartsvermeerdering en moeten dus wel in het nationaal inkomen worden opgenomen.
Hier komt nog bij, dat er niet alleen behoefte bestaat aan een
•
•

correctie aan de produktiezijde van het economische proces, maar
eveneens aan de consumptiezijde. Zo is de constructie van wegverbredingen, die het mogelijk moeten maken om een gegroeid autopark
daadwerkelijk te gebruiken, vergelijkbaar met compenserende produktie. Immers, al geldt het hier strikt genomen een vorm van "corn-S
plementerende" produktie, de funktie van die wegverbreding is het
compenseren van een welvaartsverlies dat de autobezitters treft als
gevolg van het op grote schaal gebruiken van auto's. Als zowel het
toegenomen autopark als de wegverbreding die noodzakelijk is geworden door de toeneming van het autopark tot het nationaal inkomen
worden gerekend, dan treedt dubbeltelling op, omdat alleen de groei
van het aantal auto's een welvaartstoeneming vertegenwoordigt. Het
is evident dat de toenemende complexiteit van de samenleving, die

Ook indien het zwembad niet wordt gebouwd moeten de (geschatte)
kosten van het zwembad van het nationaal inkomen worden afgetrokke-ii

gepaard gaat met de toename van de economische voortbrenging, op
vele terreinen (infrastructuur9 politie, Justitie etc.) de noodzaak
van complementerende produktie met zich brengt.
In de praktijk is het erg moeilijk om een preciese onderscheiding
te maken tussen enerzijds compenserende en complementerende produktie en anderzijds de welvaarteverhogende produktie. Zowel het compenserende als het complementerende goed zullen in de meeste gevallen niet een funktie vervullen die in alle opzichten identiek is
aan die van het gecompenseerde goed. Zo zal men in het zwembad beter zwemles kunnen geven dan in de rivier, en zo zal de wegverbre•
ding een extra welvaartsvermeerdering betekenen voor de automobilisten op momenten dat de volle capaciteit van de verbrede weg niet
wordt gebruikt. De correcties voor compenserende en complementerende
produktie hebben dus een arbitrair karakter. Het zal dan ook niet
mogelijk zijn om op objectieve wijze het nationale inkomen vast te
stellen gecorrigeerd voor compenserende en complementerende produktie.
Het grote belang dat moet worden gehecht aan het toetsen van de
economische politiek aan een grootheid die zo nauwkeurig mogelijk
de welvaart weergeeft weegt ons inziens echter ruimschoots op tegen het nadeel van het verlies aan objectiviteit.
De werkgroep is van mening dat een oplossing kan worden gevonden
door drie rekeningen op te zetten: 1, op de rekening "herstel van
natuurlijke rijkdommen" komen de uitgaven (beloningen voor produktiefaktoren), die het milieu in zijn oude staat herstellen of die gepaard gaan met het onderzoek naar alternatieve grondstoffen; 2, op
de rekening "complementerende produktie" komen de uitgaven die gepaard gaan met de aanpassing van de collectieve voorzieningen aan
het verhoogde consumptieniveau. (Dit houdt een beperking in -omwilc
van de uitvoerbaarheid-, omdat niet alle complementerende produkt1
in de sfeer van de collectieve voorzieningen plaatsvindt); 39 op de
rekening "vergroting van de natuurlijke rijkdommen" komen de uitgaven die worden gedaan ter verbetering van het leefmilieu ten opzichte van de bestaande toestand.
Be grootheid die het beste de ontwikkeling van de nationale welvaa:c
weergeeft is het nationaal inkomen, verminderd 12et de rekeningen
"herstel" en "complementerende produktie". Als deze grootheid wordt

gemaximeerd

dan maximeren we daarmee de voortbrenging van goederen
en diensten binnen het raam dat de grondstoffen en het milieu ons
stellen.
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3

MOET DE ECONOMISCHE GROEI WORDEN TERUGGEDRONGEN ?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de gekozen definitie van
economische groei en van de ruimte die het milieu en de grondstoffenvoorraden ons laten om onze produktie (waaronder anti-vervuilings
apparatuur) te laten groeien.
Wij maken onderscheid tussen "vuile" economische groei, d.i. de toe
neming van de totale produktie, en "schone" economische groei, d.i.
de "vuile" economische groei, verminderd met de rekoning herstel
en complementerende produktie. Naarmate de natuur ons een stringen
tere limiet stelt t,a,v0 onze totale produktie zal de rekening her ,
stel de neiging vertonen groter te zijn
Naarmate het milieu- en
grondstoffenbeheer efficienter worden zal de rekening herstel de
neiging hebben om kleiner te worden, en is de mogelijkheid om binnn
de door de natuur gestelde randvoorwaarden een positieve "schone"
groei te verwezenlijken groter,
Omtrent de restrictie die de natuur ons stelt aan de "vuile" groe:.
is vooralsnog niets met zekerheid te zeggen. Wel zijn er zeer globi'ie
schattingen van de kosten die gemoeid zijn met het handhaven en he
herstellen van het milieu tot die kwaliteit, die er vanuit het
standpunt van de volksgezondheid aan gesteld zouden moeten worden.
Zo raamt heb Centraal Planbureau de kosten in e:men van produkti
verlies (excl
usief de produktie van anti.-vervuilingsapparatuur) v.
de reiniging van het oppervlaktewater van afbreekbaar materiaal op
ongeveer. 4 -0/0. over 10 jaar. (Daarna zijn de kosten lager, omdat dan
de investeringen die voor de. oppervlaktewa1-erzuivering nodig zijn
reeds gedaan zijn en alleen de exploitatiekosten oveblijv?n). Over
de kosten die, gemoeid zijn met de bestrijding van luchtveoreingir:
en de bodemverontreinging zijn veel minder gedetailleerde, gegevens
beschikbaar. Evenmin is bij benadering bekend hoeveel geld ZOU rnpei
worden aangewend on het onderzoek naar alternatieve grofldstoffen
om de gevaren die schuilen in de uitputting tot een "aanvaardbaar
niveau te beperken, Maar de uitkomsten van de berekeningen betref
fende, de bestrijding van de waterverontreiniging doen vermoeden da;
de eerstkomende jaren enige procenten van de economische groei
zal. moeten worden aangewend om tot een aanvaardbaar milieu en , grc.:d'
stoffenbeleid te : lcpmene

'i) De grenzen die het milieu en de grondstoffenvoorraden ons steller
zijn nietonveranderlijk. Hoe groterde inspanningen om milieu ei~
voorraden op peil te xouaen, hoe groter de ruimte voor de reaL.satie van "vuile" groei.
-8-

Bij een groei van het nationale inkomen van zo'n

4%

per jaar betekent
dit een zware last. I'ndien de uitbreiding van de ontwikkelingshulp

en de wens om een groter deel van ons nationale inkomen over te
hevelen naar de niet-actieven (bejaarden, kinderen, zieken, werklozen enz.) een even groot beslag blijven leggen op het nationale
inkomen als in het recente verleden, dan betekent dit naar alle
waarschijnlijkheid dat
bij een verantwoord milieu- en grondstoffenbeleid
de eerstkomende jaren geen inkomensverbetering van de
actieve beroepsbevolking mogelijk is. Elke inkomensverbetering van
-

-

de lagerbetaalden zou derhalve ten koste moeten gaan van de hogerbetaalden.
De tegenstellingen ten aanzien van de inkomensverdeling zullen bovendien nog worden verscherpt doordat de prijsongevoelige goederen (en
dat zijn vaak eerste levensbehoeften) over het algemeen meer in prijs
zullen stijgen dan de goederen met een meer luxe karakter. Voor de
lagere inkomensgroepen betekent dit uiteraard een relatieve achteruitgang van hun reële inkomen i),
Het voorgaande betekent niet dat zelfs voor degenen, die er in
reële bestedingsmogelijkheden op achteruit gaan, geen stijgend welvaartsbeleven beschoren zou zijn. Immers het milieu zal schoner zijn.
Bovendien zal een goed milieubeleid er mede op gericht zijn om de
levensduur van de goederen op te voeren. Het is heel wel denkbaar
dat hieruit de consumptie van sommige verbruiksgoederen per tijdseenheid goedkoper wordt. Dit is vanzelfsprekend niets anders dan
een inkomenstoeneming van de consument. (Hoewel deze inkomensstijging niet in het nationaal inkomen tot uitdrukking zal komen

4

!).

RESUME
a) We weten niet precies welke de kritische waarden zijn die we
niet mogen overschreiden willen we niet een ecologische ramp veroorzaken. We weten ook niet hoe groot de vervuiling is die we al
teweeg gebracht hebben, omdat vele ecologische processen zich langzaam voltrekken. We moeten dus zo snel mogelijk trachten onze vervuiling te miniseren willen we niet teveel risico's lopen.

1) Dit effekt zou theoretisch kunnen worden geneutraliseerd door bij
de loonsverhogingen u.h.v. prijsindexatie als grondslag te nemen
het prijsindexoijfer van de cunsumptie van werknemersgezinnen, verhoogd met het verschil tussen de over alle goederen gemiddelde
prijsstijging als gevolg van milieuheffingen en deze stijging gemiddeld
over de goederen die in het consumptiepakket van de werknemers gezinnen voorkomen.
-
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Omdat het hier gaat om onze uiteindelijke bestaansmogelijkheid moet
hieraan een veel grotere prioriteit gegeven worden dan aan de vijf
traditionele doelstellingen van economische groei. Ten aanzien van
de grondstoffen geldt naar zekere analogie dat een falen om op tijd
andere grondstoffen (waaronder energiedragers) te vinden het gehele
economische leven op zijn kop zal zetten, en dat is iets anders dan
het niet halen van een groeidoelstelling. (Al zij toegegeven dat het
falen in het bereiken van een algemeen als rechtvaardig ervaren
situatie wellicht even ernstige verst rende effecten teweeg kan
brengen). Milieubeleid in de vorm van een beleid gericht op een
voor de mens aangenaam milieu (ook al zou dat milieu biologisch
helemaal niet zuiver zijn) kan afgewogen worden tegen de tradiionelo
doelstellingen van de economische politiek
b) Op korte termijn zal er een drastische verschuiving moeten komen
in de samenstelling van ons goederenpakket. Deze verschuiving zal
ten koste gaan van consumptiegoederen en ten bate van antivervui1r
apparatuur en investeringen in vervangende grondstoffen. Zolang do
natuur ons een groeiende produktie toestaat (mede afhankelijk van
onze inspanningen op de rekening "herstel"), zal de welvaartsbeleving
toenemen, omdat moet worden aangenomen dat de positieve bijdrage
tot de welvaart van een schoon milieu, kwaliteitsverbetering van
de consumptiegoederen, en vooral een grotere zekerheid dat ons be staan niet bedreigd wordt, groter zal zijn dan de negatieve bijdrage
-

-

tot de welvaart van de geringere hoeveelheid goederen en diensten
'n werkgelegnheid. Dit echter onder de absolute voorwaarde voor
een goed besluitvormingsproces in deze.

-
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HOOFDSTUK II

OVER DE ECONOMISCHE POLITIEK

In dit hoofdstuk zullen we enige opmerkingen maken ten aanzien van
de beleidsinstrumenten die in aanmerking komen bij de uitvoering va:L1
een verantwoord milieu- en grondstoffenbeleid. We beperken ons hierbij tot het vraagstuk van de allocatie van de produktiefaktoren.
5

CONCRETE NORMEN
Voor we toekomen aan de formulering van een economische politiek
zullen we eerst de randvoorwaarden expliciet moeten maken, dat
wil zeggen die normen vastleggen waarbinnen de uitkomsten van het
economische systeem moeten blijven. Deze randvoorwaarden kunnen
ethische normen zijn, fysieke normen, vervuilingsnormen etc.
Over de wijze van vaststelling van deze normen wordt in het volgende
hoofdstuk gesproken. Hier volstaan we met de opmerking dat er geen
doelgerichte milieupolitiek te voeren is zonder een zeer uitgebreid stelsel van normen die de maximale milieubelasting en het
maximale uitputtingstempo van de grondstoffen beschrijft.
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat deze
normen bekend zijn.

6

PRIJSPOLITIEKE INSTRUMENTEN
De werkgroep gaat ervan uit dat het koopgedrag van de consument
weliswaar geen perfecte, maar vooralsnog de beste indicator vormt
Wij zijn dan ook van mening
voor de prefenties van de consumenten
dat de allocatie van de produktiemiddelen (ongeacht in wiens eigen-dom zij zijn of zouden behoren te zijn), zoveel mogelijk via het markt
mechanisme moet geschieden.
Omdat de milieu- en grondstoffenproblematiek eigenlijk terug te
voeren is tot een niet volledig doorberekenen van alle gemaakte
kosten (privaat economische en maatschappelijke) kan de nodige
beperking van, en verschuiving in het produktiepakket in beginsel
bereikt worden door vanaf nu wl alle kosten door te berekenen.

1) Het induGeren van behoeften
door sommige vormen van rekiame
en het op de markt brengen van maatschappelijk "onnutte" goedere
moet worden vermeden. Maatregelen in de rekiamewereld en overheidstoezicht op produktieontwikkeling lijken hiertoe geeigende
maatregelen.
-

-

-
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Zoals in de inleiing reeds is opgemerkt kunnen zich gevallen voordoen (prijsongevoelige goederen, grote vervuiling) waarin het de
voorkeur verdient over te gaan tot rantsoenering. Aan rantsoenering
kleven echter bezwaren, waarop wij later terugkomen.
Zodra de in 5 bedoelde normen zijn vastgesteld, kan men met behulp
van econometrische modellen schaduwprijzen berekenen, die zo zijn
vastgesteld, dat indien de vervuilende grondstoffen tegen deze
prijzen zouden worden aangeboden, het verbruik in die mate wordt
afgeremd, dat het vervuilingeniveau tot de vooraf gestelde norm
wordt teruggebracht. Hetzelfde kan gedaan worden bij de schaarse
grondstoffen en energiedragers, met dien verstande dat de schaduwprijzen dan gericht zijn op een vooraf gestelde minimale uitputtings-.
termijn. Wanneer de vervuiling optreedt bij de consumptie, kunnen de
schaduwprijzen van het consumptiegoed zo worden vastgesteld dat de
vervuiling binnen de norm blijft.
Als men de feitelijk door de verbruiker te betalen prijs vaststelt
op het niveau van de berekende schaduwprijzen, en het verschil met
de "oude marktprijs" in de vorm van een heffing vooraf int, dan
kunnen de milieu-eisen worden bereikt (mutatis mutandis de vervango
de grondstof worden gevonden). De uit de heffingen gevormde fondse:i
kunnen aangewend worden voor de zuivering van het milieu en het
onderzoek naar de vervangende grondstoffen. De vruchten van deze
inspanningen staan op hun beurt weer meer intensief gebruik van
de vervuilende grondstoffen toe, terwijl de uitputtingstermijn wordl.
verlengd. Hierbij moeten we bedenken dat ook als de vervuiling optreedt in het produktieproces, terwijl de consumptie schoon is, de
vervuiling (door de producent) wordt veroorzaakt om goederen te
produceren ten behoeve van de consument. Als de vervuiler moet
betalen is dat uiteindelijk dus steeds de consument. Door echter
zo nauwkeurig mogelijk de vervuiling toe te rekenen aan de onderscheiden produkten kan de consument een gedegen oordeel krijgen
over de mate van vervuiling die de produktie van dat goed met
zich brengt. Voor het geval dat de prijs volledig aan de consument
wordt doorberekend beperkt de aanschaf van een sterk vervuilend
(duur) produkt zijn bestedingsmogelijkheden aan andere goederen.
Afhankelijk van zijn prefenties besteedt de consument een deel van
zijn inkomen aan vervuilingsactiviteiten, maar ditzelfde geld ;word:
voor het reinigen van het milieu en het zoeken naar alternatieve

12

-

grondstoffen besteed. Zoals reeds eerder is opgemerkt zal bij prijsongevoelige goederen, die een grote vervuiling veroorzaken, die
bovendien niet collectief te reinigen is, rantsoenering moeten
plaatsvinden.
Het milieu kan op drio wijzen beschermd worden9 en wel
- 1. doordat de verontreiniging vermeden wordt (alternatief produktieproces)
- 2. doordat de producent ter plaatse het milieu weer zuivert.
- 3. doordat er collectieve zuivering wordt toegepast.
Wij menen dat door de door ons voorgestane methode van prijsvorming
1 en 2 worden gestimuleerd9 terwijl voor 3 fondsen worden gevormd.
Immers als er calculatie-voorschriften komen, gebaseerd op de verontreiniging die een bepaald produktieproces met zich meebrengt,
bijvoorbeeld middels heffingen op het gebruik vn bepaalde typen
machines, of middels heffingen op bepaalde grond- en hulpstoffen,
dan wordt het toepassen van andere produktietechnieken die minder
belast worden gestimuleerd. Past men heffingen toe op emissies
van bepaalde stoffen, dan stimuleert men 2. Wanneer reiniging te
plaatse heel moeilijk is, of indien het heffingenstelsel tot onmogelijk ingewikkelde situaties leidt, dan moet via collectieve
reiniging het probleem worden opgelost. De collectieve reiniging
wordt gefinancierd uit heffingen (indien de enige reden om niet
ter plaatse te reinigen gelegen is in de heersende technische omstandigheden) of uit algemene middelen (indien geen adokwaat heffingenstelsel kan worden ontworpen).
Wij willen nog de volgende opmerkingen maken
1.De normen met betrekking tot de vervuiling en het uitputtingstempo moeten zeer precies zijn vastgesteld. Kennis van de technische
aspekten van de produktieprocessen moet volledig beschibaar zijn
voor de overheid, die de heffingen moet berekenen.
2.De bedrijven zullen materiaalbalansen moeten bijhouden en op
gezette tijden aan de overheid overleggen. Op deze wijze kan een
duidelijk inzicht ontstaan in de vervuilingsoorzaken. Er zal een
strikte controle moeten zijn op de juistheid van de door de bedrijven opgestelde materiaalbalansen (overigens met behoud van
geheim1ouding per individueel bedrijf).
3.Be econometrische modellen kunnen het optimale groeipad uitstippelen bij de verschillende niveau's van vervuiling, zodat
die informatie, die bij een doelbewuste keuze tussen vervuiling

-
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en de toeneming van goederen- en dienstenproduktie onontbeerlijk
is, in beginsel beschikbaar moet worden geacht.
4.Indien de vervuiler kan aantonen dat hij geen, of minder dan het
gemiddelde, vervuilende stoffen emitteert (bijvoorbeeld omdat
hij zelf een zuiveringsinstallatie in bedrijf heeft), dan moet
hij restituties krijgen voor het mindere dat hij vervuilt.
5.Indien er reden bestaat aan te nemen dat iemand meer vervuilt
dan het gemiddelde, dan moet na een onderzoek de vervuiler voor
het meerdere een extra heffing worden opgelegd.
6.Op deze wijze kunnen individuele vervuilers de laagste van de
twee kosten kiezen; individuele of collectieve reiniging. Omdat de collectieve reiniging tegen kostprijs moet worden doorberekend9 zal op deze wijze de meeste efficiente reiniging
plaatsvinden.
7.De gehanteerde normen moeten steeds worden aangepast aan de
veranderende inzichten en omstandigheden. De normen kunnen
binnen zekere grenzen regionaal worden vastgesteld.

-

7

ONAANVAARDBARE

CONSE1O4ENTIES

Het volledig doorberekenen van alle kosten heeft mogelijkerwijs
een aantal onaanvaardbare gevolgen. Een aantal goederen, die tot
de eerste levensbehoeften gerekend moeten orden, zouden te duur
kunnen worden. De traditionele oplossingen zijn hier :verzekering-,
indien het verbruik van die goederen incidenteel is; of subsidiepolitiek. De werkgroep is van mening dat men zoveel mogelijk het
betrokken goed de marktprijs (inclusief alle vervuilings- en uitputtingsheffingen)moet toerekenen, maar dat men de betrokken consument, die het goed nodig heeft maar niet kan betalen, middels subsidie moet steunen. Deze subsidiepolitiek, die bekend staat onder
de term "subjekt subsidie" verdient de voorkeur boven de "objekt
subsidie" (subsidieverlening aan het betrokken goed, waardoor dit
voor iedereen die dit goed wil hebben goedkoper wordt), omdat in
geval van de objektsubsidie de draagkrachtigen uit de algemene middelen koopkracht krijgen overgedragen.
Een geheel ander probleem kan voorkomen indien men voor een acute
schaarste komt te staan (door rampen, schattingsfouten, politieke
omstandigheden e.d.). Tijdelijk zal dan moeten worden gerantsoeneerd.

-
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Indien het geringere aanbod structureel is, zal de schaduwprijs
moeten worden verhoogd. (In verband met de uitputting wellicht ook
de heffing).
Onaanvaardbaar zou het zijn indien het milieu- en grondstoffenbeleid,
dat immers een vermindering van het reële voor consumptiebeschikbare inkomen betekent, vooral door de middengroepen en of de lager
betaalden zou moeten worden opgebracht. De algemene prijsstijging
van goederen en diensten, alsmede de grote veranderingen van de
relatieve prijzen zullen een grote invloed hebben op de relatieve
inkomenspositie van de verschillende sociale groeperingen.
Om een evenwichtige economische ontwikkeling te waarborgen en om
verschijnselen als afwenteling van de milieu- en grondstoffenheffingen te voorkomen (by, via indexeringsclausules), is een inkomenspolitiek vereist.
Een milieu-, en grondstoffenbeleid kan niet nationaal worden gevoerd.
De milieu-maatregelen zullen in EEG-verband moeten worden genomen
waarbij zal moeten worden gelet op een rechtvaardige arbeidsverdeling tussen de rijke en de arme landen. Ook in het geval van een
geharmoniseerde EEG-wetgeving in deze zal er concurrentievervalsing
optreden als in andere landen andere gedragsregels worden toegepast.
(Het zal overigens heel moeilijk zijn om precies te beoordelen of
de prijs die buitenlandse aanbieders berekenen lager is omdat de
voorschriften in dat buitenland zoveel anders zijn dan bij ons, of
dat andere ecologische omstandigheden, of de beoordeling van die
omstandigheden, tot die lagere prijs hebben geleid. Effecten van
nochthans geconstateerde concurrentievervalsing kunnen ongedaan
gemaakt worden door heffingen en restituties aan de Europese grenzen,
terwijl bovendien een certificaat "geproduceerd zonder schadelijke
effecten voor het milieu, E.E0G-normen11 ,wellicht goede diensten
kan bewijzen.
8

OVERGANGSMAATREGELEN

De inkrimping van afzetmogelijkheden die in vele bedrijfstakken
zullen optreden zal in vele gevallen overgangsmaatregelen vereisen.
Hetzelfde doet zich voor als door discrepanties in de wetgeving
en de oiinogelijkheid om in handelspolitieke sfeer compensatie te
vinden concurrentievervalsing optreedt
In die gevallen kan de
i) Wij hebben het hier over die gevallen waarin tijdelijk concurrentievervalsing optreedt. Indien er permanent concurrentievervalsing
optreedt, dan zal men moeten overwegen permanent steun te verlenen
of de handelsverdragen te herzien.
-
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overheid ertoe overgaan om tijdelijk steun te verlenen bij de
ontwikkeling en de installatie van anti-vervuilingsapparatuur.
Hierbij kan gedacht worden aan investeringsaftrek of vervroegde
fiscale afschrijving. Dit zijn en blijven in onze ogen echter
overgangsmaatregelen Immers het gaat niet aan een in beginsel
vervuilende bedrijfstak te subsidieren voor hun anti-vervuilingskosten d Mt betekent inkomensoverdracht van de niet vervuilende
naar de vervuilende bedrijfstak, en dus een stimulans van de vervuiling. Helaas zijn maatregelen als investeringsaftrek en vervroegde fiscale afschrijving reeds een internationaal (uiteenlopend
en daarmee concurrentievervalsend) gebruik geworden, zonder dat
deze steunmaatregelen aan tijdslimieten werden gebonden.

-

16

-

HOOFDSTUK III
9

VOORLOPIGE BESTUURLIJKE SCHETS

INLEIDING
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is de vraag naar het
meest geeigende niveau waarop de beslissingen die het milieu en de
grondstoffenvoorraden betreffen moeten worden genomen. Omdat er
nog maar zeer globaal een indruk bestaat van de beslissingen die
er genomen moeten worden, kan geen uitgewerkte schets gegeven
worden van de beste organisatie van die beslissingen.
Wij hebben een voorkeur voor een grote mate van decentralisatie
in de economische beslissingen. De beperkingen die aan de decentralisatie moeten worden gesteld moeten per beslissingscategorie
worden vastgesteld. Er plegen drie vormen van decentralisatie te
worden onderscheiden en wel funktionele decentralisatie, decentralisatie van de bevoegdheden over organen van hogere en lagere
plaats in de hierarchie; territoriale decentralisatie, decentralisatie over geografisch onderscheiden -centra-, en produktsgewijze
decentralisatie, de decentralis-atie per produkt. De delegatie van
bevoegdheden volgens de hierboven aangegeven lijnen moet uiteraard
in een consistent geheel uitmonden. De produktsgewijze decentralisatie willen wij blijkens het voorgaande zoveel mogelijk laten plaats-

•

vinden door gebruik te maken van het marktmechanisme, of zo men
wil via ondernemingsgewijze produktie. Reden hiervoor is dat het
markt mechanisme meer informatie kan hanteren dan meer gedecentraliseerde beslissingsproceduree. Wij zullen ons in dit hoofdstuk verder beperken tot enige onderwerpen van funktionele en geografische
decentralisatie met betrekking tot de milieu- en grondstoffenproblematiek.
Het grondstoffenbeleid zal zich ons inziens beperken tot het
vaststellen van schaduwprijzen met het doel de uitputtingstermijn
van de betrokken grondstof zodanig vast te leggen dat het risico,
dat men voor onaangename verrassingen komt te staan, teruggebracht
wordt tot een aanvaardbaar geacht niveau. Bovendien zal het verschil
tussen de schaduwprijs en de "kostprijs" ons inziens door de overheid moeten worden geind. De overheid zal dan ook de onderzoekingen
naar de alternatieve grondstoffen moeten leiden (zelf uitvoeren,
of doen uitvoeren). De decentralisatie zal dan ook alleen in de
sfeer van uitvoering van het onderzoek kunnen liggen.

-

17

-

Anders ligt het met betrekking tot het milieu-beleid. Omdat vervulling bij uitstek regionaal gespreid is, zal er een grote territoriale decentralisatie in beginsel mogelijk zijnd (De te ontwerpen
funktionele decentralisatie zal hierop moeten aansluiten). Om tot
deze geografische decentralisatie te komen zullen echter eerst
de grenzen van de regio's in overeenstemming met de vervuilingsproblematiek moeten worden vastgesteld. Hierover gaat de volgende
paragraaf, waarna teruggekeerd zal worden tot de decentralisatieproblematiek.
10 ECOLOGISCHE REGIO'S
Vanuit het oogpunt van een doeltreffend milieu-beleid zijn de huidige bestuurlijke grenzen volstrekt willekeurige lijnen. Een vanuit milieubesohermings oogpunt consistente indeling kan worden gemaakt ddor de definiering van ecologische regio's. Ecologische
regio's zijn geografische gebieden die begrensd worden door lijnen
die samengesteld zijn uit alle punten van waaruit de lozing van
én bepaalde hoeveelheid afval eenzelfde mate van vervuiling veroorzaakt in eenzelfde gebied. Er zijn dus oneindig veel ecologische
regio's te dofinieren. Relevant zijn alleen die ecologische regio's
die gecentreerd zijn om een gebied, waarin met de vervuiling wil
bewaken; de zgn. "kritische gebieden".
Afhankelijk van de mate waarin het kritische gebied reeds de maximaal toelaatbare vervuiling is genaderd (over hoe dat zou moeten
worden bepaald, zie volgende paragraaf) kan men de maximale hoeveelheden vuil, die op de punten in de betrokken ecologische regio
geloosd mogen worden zo laag vaststellen als men noodzakelijk acht
voor een doeltreffende bestrijding van de vervuiling in het kritische gebied. Hoe lager men do drempel vaststelt, hoe groter de
ecologische regio zal tenderen te zijn. Om een voorbeeld te geven:
wij zouden ons kunnen voorstellen dat de ecologische regio om (het
kritische gebied) de Waddenzee wordt gevormd door de provincies
Noord-Holland, Friesland, Groningen, Oost-Friesland en het stroomgebied van de Rijn.
Omdat ecologische regio's niet alleen via hun waterhuishouding verbonden zijn aan bepaalde kritische gebieden, maar ook door de overheersende windrichting, kan een punt in beginsel tot meer dan én
(relevante) ecologische regio behoren. Dit uiteraard mede afhankelijk
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van de aard der vervuiling. De speelruimte die de respectievelijke
normen van de kritische gebieden laten zal dan bepalend zijn voor
de beslissing bij welke ecologische regio zo'n punt behoort, of
anders gezegd, welke de meest relevante ecologische regio is
voor datbetrokken punt.
11 PLAATSBEPALING VAN DE ECOLOGISCHE REGIOS IN DE BESTUURLIJKE
HIERARCHIE

Be eerste vraag is welke beslisdngen ten aanzien van het milieubeleid centraal, en welke op een lager niveau kunnen worden genomen. (Zoals reeds werd opgemerkt zal het grondstoffenbeleid vrijwel
geheel in handen van de centra.e overheid moeten komen te liggen).
In het algemeen kan men stellen dat er een aantal voorzieningen
zijn die om een scala van redenen het beste door de centrale overheid kunnen worden geregeld. Hieronder vallen uiteraard zaken als
defensie, justitie, wegenbouw (tot op zekere hoogte), maar vooral
het opstellen (en hanteren) van "spelregels, waarbinnen het maatschappelijk verkeer zich moet afspelen.
De volgende beslissingen zouden daarom in ieder geval centraal
moeten worden genomen
Het stellen van de normen voor de toelaatbare vervuiling en uitputting, in het licht 'ran de risico's die men ten aanzien van
de volksgezondheid, respectievelijk de continuiteit van de econo-

-

mische voortbrenging bereid is te lopen
Het vaststellen van de kritische gebieden en ecologische regio's.

Het vaststellen van de verhoudingen tussen de overheidsorganen
(waaronder besturen van provincies, gemeenten e.d.) met betrekking tot de milieupolitiek.
Ideaal zou het ons inziens zijn indien de bestuurlijke grenzen zouden samenvallen met de ecologische regio's, Bestuurstechnisch zal
-

dit echter vrijwel ondoenlijk zijn, temeer daar door verandering
van omstandigheden,bv. technische vindingen, de ecologische regio's
Vrij sterke grenswijzigingen kunnen ondergaan. Wij zullen voorlopig
aannemen dat de bestuurlijke grenzen wl samenvallen met de ecologische regio's. Later zal dan bezien worden wat de invloed is van
het niet samenvallen van deze grenzen op de beslissingsprocedures.
Binnen de ecologische regio's zou men moeten komen tot bindende
afspraken hoeveel iedereen mag lozen om binnen de norm te blijven
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die gesteld wordt door het kritische gebied. Een ecologische regio
zou wel binnen de normen blijven die haar gesteld worden
door de centrale overheid (in verband met de volksgezondheid) en
de toestand van hot kritische gebied. Er zal echter een voortdurend intensief overleg tussen de ecologische regio's onderling
en de centrale overheid met de ecologische regio's moeten plaatsvinden om de normen waarbinnen de regio's moeten blijven zodanig
vast te stellen dat niet de ene ecologische regio zich in pure
schoonheid van de natuur baadt onder verwijzing naar de geringe
vervuiling die zij veroorzaakt, terwijl de andere zich rondwentelt
in het vuil en de werkloosheidsuitkeringen betaalt aan de eerste
Deze ongewenste situatie kan voorkomen worden door het budget van
de ecologische regio's (waaruit can. de werkloosheidsuitkeringen
zouden moetn worden betaald) afhankelijk te laten zijn van de economische voortbrenging in die regio's. Anders gezegd: Het zou wenselijk zijn indien de afweging tussen inkomen en werkgelegenheid enerzijde en de (consumptieve) kwaliteit van het milieu anderzijds binnen
do ecologische regio's zou plaatsvinden. Veel meer dan thans zou
een (consumptief) hoogwaardig milieu als een inkomensbestanddeel
worden ervaren.
Als een regio activiteiten op zich neemt ten bate van andere regio's
die een sterk vervuilend effekt hebben, dan kan men overwegen de
andere regio's herstelbetalingen -be laten verrichten naar rato van
het profijt dat deze regio's hebben van de eerder genoemde vervuilende activiteit. Dit vergt gedetailleerde econométrisohe berekeningen.
Economisch zwakke streken binnen ecologische regio's zouden met
de gebruikelijke instrumenten van regionale politick kunnen worden
geholpen. Indien daardoor in de betreffende ecologische regio de
vervuiling boven de gestelde normen dreigt uit te gaan, dan moet
compensatie worden gevonden in minder grote vervuiling door de
rijkere streken binnen die ecologische regio. In overleg met de
andere ecologische regio's en met de centrale overheid kan een
economische zwakke streek, die zich uitstrekt over meer dan én
ecologische regio, worden geholpen.
Indien de bestuurlijke indeling niet samenvalt met de ecologische
regio's, dan kan de afweging tussen inkomen en vervuiling niet
meer binnen dat gebied plaatsvinden. Dit zien wij ale een ernstig
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verlies. Het gevaar dreigt dat (kleine) gemeenschappen zullen
trachten het milieu in hun directe omgeving schoon te houden en
indien dit leidt tot een grote mate van werkloosheid, bij de
aentrale overheid zullen aankloppen om financiële steun. Zou de
centrale overheid hierop reageren met het intrekken van de plaatselijke bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, dan
ontstaat er eveneens een ons inziens zeer ongewenste situatie.
Echter, ook indien de bestuurlijke grenzen en die van de ecologische
regio's niet zouden samenvallen, wil dit nog niet zeggen da:t de
ecologische regio's niet zouden moeten worden gedefinieerd,
Immers cle ecologische regio's verschaffen inzicht in de afvallozing
die toegestaan zou kunnen worden, gedifferentieerd naar gebied.
Door nu tegen betaling lozingsvergunningen per gebied af te geven,
kan een gedifferentieerd emissiepatroon ontstaan, dat is afgestemd
op de omstandigheden waarin de verschillende kritische gebieden
zich bevinden.

N.B. Het gevaar bestaat dat door het stellen van maximum
grenzen aan de toelaatbare vervuiling binnen een ecologische regio de industrie middels spreiding van vestiging
maximaal gebruik zal maken van de mogelijkheden, waardoor
planologisch onaanvaardbare consequenties ontstaan.
Een dergelijke onwikkoling zal voorkomen dienen te
worden door een goed plano]ogisch beleid, dat het aantal
vestigingsplaatsen op eon verantwoorde wijze rantsoeneert.
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