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Voorwoord

Alles van 71)aarde is fveerloos.
Lucebert

Zure regen betekent voor mij de restanten van een stervend bos op de kammen van de
Harz en het Schwarzwald; oude arven in hetNationaal Park in het Engadin, die zo ver
heen zijn, dat ze over enkele jaren geen naald meer hebben; bruin geworden hellingbossen ten zuiden van de Mont Blanc; stervende vennen op het Kempisch plateau;
een bijna geheel vergraste heide op de Regte Heide; en een continue restauratie aan
de oude gebouwen van Wenen. Het zijn allemaal voorbeelden, die mij van mijn stuk
brengen, als ik zie of bese f wat er precies gebeurt. Als milieu-activist heb ik mij hardnekkig tegen deze zaken verzet.
Ik wil mij echter ook als wetenschapper verzetten tegen deze oneconomische omgang
metonze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de reden en de achtergrond van deze studie.
Die is niet zonder meer tot stand gekomen. Eerst heb ik me vooral bezig gehouden
met de relatie tussen economie en milieu. Dat bleek te veel omvattend. Samen met
Frank Dietz hebben we gepoogd dat toe te spitsen op de collectieve besluitvorming
bij milieuproblemen. Toen datniet lukte dooreen verschil in mogelijke tijdsbestedingen, ben ik alleen verder gegaan met een concreet milieu-probleem: zure regen. Dat
heeft de laatste jaren geresulteerd in dit proefschrift.
Anderen hebben daar een belangrijk aandeel in gehad. In de eerste plaats bedank ik
mijn promotor Ad Hendriks, die mij niet alleen waardevolle adviezen verstrekte, maar
mij ook steeds de ruimte heeft gegeven de zaken op mijn eigen manier aan te pakken
en die me een jaartje geleden een flinke stoot in de goede richting heeft gegeven. Bovendien bedank ik Hans Opschoor, die mij adviezen gaf over enkele hoofdstukken.
Daarnaast bedank ik Frank Dietz, met wie ik langdurig en op vele momenten zeer
prettig mocht samenwerken. Voor de vormgeving en de afwerking wil ik graag Nancy
Kanters en Henk Op den Brouw bedanken voor hun bijdrage. Tenslotte wil ik de
voormalige leden van de vakgroep Regionale Economie John Dagevos, Herman Vollebergh en Herman Sips bedanken voor hun stimulerende commentaar en hulp.
Tenslotte wil ik deze studie graag opdragen aan de lezers: belangstellenden, milieuactivisten en wetenschappers.
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Inleiding en probleemstelling

1.1. Inleiding
De term zure regen wordt sinds het begin van de jaren tachtig algemeen gebruikt
voor een verschijnsel, dat reeds in de negentiende eeuw voorkwam. Het verschil met
de vorige eeuw is de grotere schaal waarop het verschijnsel nu optreedt en de mate
waarin tegenwoordig schade aan het ecosysteem wordt toegebracht. Het gaat bij dit
verschijnsel om de uitstoot van verzurende stoffen in de lucht, als gevolg van bepaalde
produktie- en consumptieprocessen, die later op korte of grote afstand neerslaan op
de bodem, in het water, op materialen en vegetatie. Deze neerslag kan in vaste vorm
plaatsvinden, of als regen, nevel of sneeuw.
Op deze wijze worden bouwwerken en materialen aangetast; er vindt verzuring van de
bodem plaats, waardoor groeicondities voor wilde en gekweekte planten veranderen;
het water in vennen, meren en rivieren wordt zuurder, waardoor vissen en andere organismen worden bedreigd; bovendien wordt de menselijke gezondheid aangetast.
Het gaat om stikstofoxiden, zwaveldioxiden en ammoniak. De stikstofoxiden worden
gevormd bij verbrandingsprocessen, waarbij stikstof uit de lucht wordt geoxideerd.
Zwaveloxiden worden gevormd als koolwaterstoffen die met zwavel verontreinigd
zijn, worden verbrand. Ammoniak, dat op zichzel f niet zuur is, komt vrij bij de opslag
en verwerking van rnest in de agrarische sector. Als ammoniak neerslaat reageert het,
waardoor een verzurende werking optreedt.
De produktie van verzurende stoffen in de agrarische sector en in het verkeer is de
laatste tientallen jaren van substantiele betekenis geworden, als gevolg van een sterke
expansie van deze sectoren. In de periode daarv66r werden de verzurende stoffen
vooral uitgestoten bij de raffinage van olie en de opwekking van elektriciteit. In de negentiende eeuw ging het voornamelijk om allerlei fabrieksmatige processen, waarbij
grote vuurhaarden werden toegepast zoals bij metallurgische produktieprocessen.
Uit een en ander blijkt, dat het ontstaan van het verschijnsel sterk samenhangt met
het proces van een toenemende grootschalige en fabrieksmatige produktie zoals die
zich aan het einde van de achttiende eeuw en tijdens de negentiende eeuw in vele landen van Europa en in de Verenigde Staten ontwikkelde. We zijn gewend dit proces
aan te duiden met de term Industriele Revolutie. Tijdens (lit proces traden er grote
veranderingen op in de manier waarop de mens gebruik maakte van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van produktie en consumptie. Op grote schaal werd omgeschakeld op het verbruik van energiedragers en grondstoffen, die van fossiele herkomst
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waren. Als gevolg daarvan kon de produktie sterk worden uitgebreid. M:tar aan de andere kant werden steeds meer stoffen in het milieu gebracht, die daarv66r niet of nauwelijks werden geloosd. Het milieu en de daarin voorkomende kringlopen raakten
steeds meer onder invloed van deze stoffen.
In de beginperiode van de Industriele Revolutie klaagde men over de ongezonde
lucht in en om de fabrieken, waardoor de huizen in de omgeving vervuilden en de gezondheid van arbeiders en omwonenden nadelig werd bei[nvloed. Men gebruikte toen
meestal de term luchtverontreiniging in plaats van zure regen. De uitstoot van roet
door treinen en fabrieken speelde toen als gevolg van kolenstook bovendien een veel
grotere rol dan tegenwoordig. De overlast van roet, rook en stank is a fgenomen. Maar
de totale uitworp aan verzurende stoffen is sterk toegenomen, waardoor op veel groter schaal dan voorheen verstorende effecten optreden.
Enkele tientallen jaren geleden zou men de indruk kunnen krijgen dat het om een beperkt probleem ging. De aantasting van het leven in de meren van Canada en Scandinavia, de bossterfte in Midden- en West-Europa, en de aantasting van de bodemvruchtbaarheid in grote delen van Europa, laten er echter geen twijfel over best:aan
dat het hier om een belangrijk probleem gaat, dat diep ingrijpt in de toekomstige mogelijkheid natuurlijke hulpbronnen te gebruiken ten behoeve van produktie- en consumptieprocessen. Met andere woorden: De voortgaande uitworp van verzurende
stoffen als gevolg van nu plaatsvindende produktie- en consumptieprocessen vormt
een bedreiging voor de produktie- en consumptiemogelijkheden op lange termijn.
Uit het voorgaande blijkt, dat het hier om een economisch probleem pat. Er vindt
immers geen juiste allocatie van produktiefactoren plaats, als gevolg van het optreden
van negatieve externe effecten. Een deel van deze effecten treedt gelijktijdig met de
huidige produktie- en consumptieprocessen op, een deel wordt eerst later in de tijd
manifest. Uitgaande van het begrip negatief extern effect kunnen milieuproblemen
worden beschreven. In de economische literatuur zijn hiervan vele voorbeelden te
vinden. Dat wil nog niet zeggen dat onder economen een gangbare opvatting zou bestaan over dit soort problemen. Dat is zeker niet het geval. Evenmin is er sprake van
een gangbare opvatting over het belang dat aan dit soort problemen wordt toegekend.
Over de eventuele consequenties die door het ecosysteern aan het produktie- en
consumptieproces worden opgelegd, wordt heel verschillend gedacht.

1.2. Nat:uurlijk systeem en economie; een samenhangend
geheel
Hoewel het in deze studie om het verschijnsel zure regen gaat, lijkt het gewenst enige
aandacht te besteden aan de relatie tussen het gehele produktie- en consumptiesysteem enerzijds en het totale ecosysteem anderzijds. Uit het voorgaande blijkt immers
dat deze samenhang bij het verschijnsel zure regen een grote rol speelt.
De mens gebruikt de in de natuur, of zo men wil het ecosysteem, aanwezige krachten
voor de voortbrenging en consumptie van goederen en diensten. Dit proces zijn we
gewend aan te duiden als het economische systeem. In een meer algemene context
kunnen we dit aanduiden als cultuur, als tegenpool van het begrip natuur. Bij cultuur
gaat het dan om hetgeen de mens gemaakt heeft of bedacht, terwijl natuur wordt ge-
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kenmerkt door het spontaan gegroeide of hetgeen reeds spontaan aanwezig is. Bij het
begrip cultuur denken we aan een ordening, die door de mens wordt aangebracht,
terwijl tevens een zekere zelfordening aanwezig is.1 Bij natuur vindt ook ordening
plaats, maar daar is alleen sprake van zelfordening.
De mens gebruikt de natuur voor zijn eigen cultuurlijk bepaalde doelstellingen. Hoe
de mens tegen dit gebruik van de natuur aankijkt, is sterk afhankelijk van tijd en
plaats. In Europa hebben allerlei religieuze, filosofische en maatschappelijke ontwikkelingen invloed op deze zienswijze gehad: Zonder uitgebreid hierop in te gaan, kan
worden gesteld dat vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de natuur door
veel wetenschapsfilosofische stromingen wordt gezien als een "grondstof', die gebruikt wordt in economische processen. [P. Schroevers (Red.), 1982] Wanneer we de

gedachtengang van de natuur als "grondstof' voor het produktieproces uitwerken,
ontstaat het volgende schema:

afval

Produktie-

Natuurlijke

consumptie
systeem

'

hulpbron

systeem

Figuur 1.1. Relatie tussen bet produktie-consumptiesysteem en bet natultrlijke system.

De in dit schema gehanteerde begrippen zijn gedefinieerd vanuit het produktie- en
consumptiesysteem. We noemen die delen van het natuurlijke systeem, die in het
produktie-consumptiesysteem kunnen worden gebruikt, een hulpbron; afval is hetgeen niet meer in het produktie-consumptiesysteem kan worden gebruikt. Het wordt
op de een afandere manier teruggebracht in het natuurlijke systeem. Dit leidt tot veranderingen in het natuurlijke systeem. Voor een deel zijn deze veranderingen klein,
maar ze kunnen ook zeer ingrijpend zijn. Ook in het laatste geval staat niet op voorhand vast dat deze veranderingen het natuurlijke systeem verstoren of de werking ervan fundamenteel aantasten.
In de eerste plaats hangt dit samen met onduidelijkheden over het belang van het natuurlijke systeem in zijn deelaspecten voor de mens. Overigens is de werking van het
natuurlijke systeem dermate complex, dat eenduidige uitspraken soms niet mogelijk
zijn. Wel staat vast, dat een goede werking van het natuurlijke systeem voor de mens
van groot belang is. Dit hangt samen met het feit dat de mogelijkheden voor het produktie-consumptiesysteem hun grenzen vinden in een goed functionerend natuurlijk
systeem. Dit functioneren van het natuurlijke systeem is niet alleen een korte-termijnkwestie, maar ook op de lange termijn dient de werking van het natuurlijke sys-

1

2

Zie ook P. Schroevers, 1979. De natuur wordt steeds armoediger. Ecologie 2, pag. 64 e.v.
Zie onder meer:
- T. Lemaire 1970, De filosofievan het landschap.
-J.I.s, Zonneveld, Natuurbelevenis en geopoezie, Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks 12,
pag. 421-426.

- K. van Koppen, D. van der Hoek, A.M Leemeijer, C.W. Stortenbeker en W. Bongers (Red.)
1985. Natuur en Mens.
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teem ten behoeve van het produktie-consumptiesysteern te zijn gewaarborgd. Schematisch ontstsat het volgende beeld:

Natuurlijke

Produktie-

consumptie
systeem
systeem

Figuur 1.2. Het produktie-consumptiesysteem ingebed in de mogelijkbeden van bet natu rlijke systeem.

Zoals reeds is gesteld, is niet op voorhand duidelijk welke nu de randvoorwaarden
zijn, die het natuurlijke systeem aan het produktie-consumptiesysteem stelt. Zo lang
de mens op aarde is, heeft hij via produktie en consumptie invloed uitgeoefend op het
natuurlijke systeem. Zo is in West-Europa - nadat de mens zich permanent ging vestigen geleidelijk het overgrote deel van de natuurlijke vegetatie vervangen door gewassen, die onder menselijke invloed groeien. In eerste aanleg gebeurde dit proces
heel geleidelijk, maar deze menselijke invloed is vooral in de twintigste eeuw sterk
toegenomen. Ook elders in het produktie-consumptiesysteem traden grote veranderingen op in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Deze beYnvloeding van natuurlijke processen hatlgt samen met de wens een hogere produktie van voedsel en andere
goederen en diensten mogelijk te maken voor een zich uitbreidende bevolking.
Het verschijnsel zure regen is een begeleidingsverschijnsel van de hierboven geschetste ontwikkelingen. Als gevolg van een bepaalde wijze van produceren en consumeren, die in de IndustriEle Revolutie is ontstaan, treden aantastingen van het ecosysteem en elders in het produktie-consumptiesysteem op, terwijl de hierdoor ontstane
schade in zekere zin buiten beschouwing blij ft. Wanneer men uitgaat van een optimale allocatie van produktiefactoren, dient deze aantasting echter wel duidelijk te wor-

den.

1.3. Milieu-aantastingen en economische theorielin
Het verschijnsel zure regen wordt in deze studie gezien als een belangrijk voorbeeld
van het algemeen begrip milieu-aantasting. Economen hebben zich reeds lang beziggehouden met vragen op dit gebied. Klassieke economen waren van mening, dat er
drie produktiefactoren waren: Arbeid, Kapitaal en Natuur (of Grond of Natuurlijke
hulpbronnen). Door de inzet van deze produktiefactoren was er produktie mogelijk.
Deze gedachtengang is daama nooit verlaten; hierbij dient opgemerkt te worden dat
de aandacht die men in verschillende perioden aan 66n of meer van deze produktiefactoren besteedde, zeer verschillend was.
Zo is de aandacht die klassieke economen aan de produlctiefactor Natuur besteedden
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groot te noemen, terwijl met het op gang komen van de Industriele Revolutie deze
factor bijna uit het gezicht verdween. Pas in de loop van de jaren zestig ontstond weer

belangstelling voor milieu en natuur.
Klassieke economen zagen milieu en natuur in de eerste plaats als leverancier van produktiemogelijkheden. Deze zag men vooral gelocaliseerd in de agrarische sector, die
in die tijd als zeerbelangrijk werd gezien. Methet toemnemende belang van de industriale produktie, verdween deze invalshoek. Het werken voor de markt was zeer kenmerkend voor deze ontwikkeling. Economen uit die tijd besteedden nauwelijks aandacht aan de inputs in het produktieproces in de vorm van grondstoffen en energiedragers zoals ertsen en kolen. Het functioneren van de markt was het centrale thema
van economen uit die periode.
Milieu-aantasting kreeg in deze visie een zeer marginale belangstelling. Weliswaar
ging men uit van het bestaan van negatieve externe effecten van het produktieproces,
maar het ging om een marginaal verschijnsel. Slechts enkele economen zoals Pigou
meenden dat het hier om een van belang zijnde zaak ging.
Mede als gevolg van een sterk expanderende, grootschalige en verontreinigende industrie na de Tweede Wereldoorlog kwam milieu-aantasting in de belangstelling. In
eerste aanleg werd het begrip negatief extern effect algemeen gebruikt om milieuaantasting aan te duiden. Men zag milieu-aantasting algemeen als een onvolkomenheid van het overigens goed werkende marktmechanisme. Verschillende pogingen
zijn verricht om deze onvolkomenheden te kwantificeren, teneinde instrumenten te
ontwikkelen om het marktmechanisme op dit punt beter te laten functioneren. Hierdoor zou een betere allocatie van produktiefactoren ontst:tan. Samenhangend hiermede was er sprake van een toenemende belangstelling voor de zogenaamde welfaretheory, waarbij men zich vooral richtte op vragen over de welvaart van economische
subjecten. Overigens besteedden ook auteurs vanuit een meer institutionalistisch kader aandacht aan milieuproblemen.
De laatste jaren zien we dat ook uit neo-marxistische hoek aandacht aan milieu-problemen wordt besteed. Deze aandacht komt eerst laat op gang, wat zeker samenhangt
met de sterke nadruk, die deze auteurs leggen op de tegenstelling arbeid en kapitaal.
De discussie over deze problematiek is nog in een beginstadium. Wel is reeds duidelijk dat vrijwel alle neo-marxistische auteurs het milieuprobleem als een belangrijk
maatschappelijk probleem ervaren. Over de verklaring en de gewenste aanpak lopen
de meningen echter sterk uiteen.
Samenvattend kan worden gesteld, dat de laatste jaren economen vanuit verschillende
wetenschappelijke tradities milieuproblemen belangrijk zijn gaan vinden. Ze besteden aandacht aan verklaringen van de verschijnselen en reiken instrumenten aan teneinde de problemen op te lossen. Er is echter nogal wat verschil van inzicht over de
uitgevoerde analyses. Deze verschillen spitsen zich vooral toe op de samenhang tuSsen het produktie-consumptiesysteem en het ecosysteem; bovendien zijn de verschillen groot als het pat om het aangeven van de gewenste instrumenten.

1.4. Probleemstelling
Het lijkt niet zinvol milieuproblemen in algemeen-theoretische zin te bespreken. Een
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dergelijke bespreking leidt snel tot het innemen en verdedigen van ideologische
standpunten. Zo zal het duidelijk zijn dat door neo-klassieke, institutionalistische en
neo-marxistische auteurs zeer verschillend wordt aangekeken tegen de werking van
het prijsmechanisme als instrument om milieu- problemen op te lossen. Deze verschillen van inzicht hebben te maken met reeds eerder ingenomen ideologisch bepaalde standpunten.
Wanneer men wil nagaan op welke manier milieuproblemen in de economische theorie worden behandeld, ligt het meer voor de hand deze vraag te beantwoorden vanuit
een concreet verschijnsel zoals zure regen. Zo'n verschijnsel is immers in concrete
termen te beschrijven. De samenhangen tussen het produktie-consumptiesysteem en
het ecosysteem kunnen concreet worden geanalyseerd.
Dit betekent niet, dat als gevolg van het bestuderen van een concreet verschijnsel
waarderingsproblemen van maatschappelijke processen geen rol meer spelen. Een
onderzoeker kiest immers zijn of haar onderwerp niet zo maar uit. Zo'n keuze heeft te
maken met de prioriteit van de onderzoeker, die niet plaats kan vinden buiten de levensbeschouwelijke opvattingen van de onderzoeker om. Bil deze studie doen zich
deze zaken voor. Een korte uiteenzetting over de werking van het marktmechanisme

moge dit verduidelijken.
Tijdens de Industriele Revolutie is de werking van het marktmechanisme een steeds
belangrijkere rol gaan spelen. Derhalve wordt een steeds groter deel van de voortgebrachte goederen en diensten geproduceerd ten behoeve van de ruilwaarde op de
markt. Ruilprocessen op de markt kunnen alleen plaatsvinden als er sprake is van verhandelbaarheid van eigendomsrechten. Dit geldt zowel voor de inzet van produktiefactoren als voor de ruil van geproduceerde goederen en diensten.
In dit verband is van belang dat individuele eigendomsrechten in principe wel verhandelbaar zijn, maar collectieve niet. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken,
dat het toenemend belang van de ruil op de markt samenvalt met een ontwikkeling,
waarbij collectieve eigendomsrechten in individuele handen overgaan. Alle natuurlij-

ke hulpbronnen zijn in principe collectief bezit; maar bij hulpbronnen met een voorraadkarakter is privatisering van eigendomsrechten gemakkelijker dan bij hulpbronnen met een stroomkarakter. Zo is privatisering van de zon, de wind en de zee veel
problematischer dan van steenkolen, aardolie en aardgas.
Het gevolg van deze ontwikkeling is, dat het sturende vermogen van de markt ten
aanzien van een verantwoorde inzet van natuurlijke hulpbronnen niet 8 priori vaststaat. Wij zijn ons bewust van het feit, dat deze constatering niet geheel vrij is van een
normatieve waardering. Ook wanneer wij in deze studie een concreet onderwerp nemen om de relatie tussen het produktie-consumptiesysteem en het ecologische systeem te beschrijven, zullen dit type waarderingsproblemen aanwezig zijn. Wij zullen
trachten deze zaken zo nauwkeurig mogelijk te onderscheiden en te scheiden.
Zoals hiervoor is uiteengezet, leidt het verschijnsel zure regen tot grote directe en indirecte schade. Dit speelt een rol ten aanzien van de aantasting van de menselijke gezondheid, schade aan agrarische gewassen, schade aan materialen, het aantasten van
de levensmogelijkheden van het leven in meren en andere wateren, het santasten van
de bodemvruchtbaarheid en het sterven van bossen. De schade is voor een deel te
kwantificeren en voor een deel niet. In het laatste geval gaat het vooral om ecologische effecten, (lie op de lange termijn een rol gaan spelen. Hierdoor bestaat de moge-
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lijkheid dat produktie- en consumptiemogelijkheden op de lange termijn worden aangetast. Het v66rkomen van deze effecten op grote schaal maakt duidelijk dat er sprake
is van een onjuiste allocatie van produktiefactoren. In deze studie wordt onderzocht
op welke wijze deze verschijnselen in de economische theorie worden onderkend en
behandeld. Hierbij staat centraal hoe de relatie tussen het produktie-consumptiesysteem en het ecosysteem wordt gelegd. In welke mate wordt duidelijk gemaakt dat het
ecosysteem beperkingen oplegt aan het produktie-consumptiesysteem? Daarbij doet
zich de vraag voor welke beperkingen dat zouden moeten zijn. In deze studie wordt
ervan uitgegaan, dat aan het huidige produceren en consumeren de eis kan worden
gesteld, dat hierdoor produktie- en consumptiemogelijkheden op de lange termijn
niet wezenlijk worden aangetast.
Er wordt gepoogd deze vragen te beantwoorden door de ontwikkeling van een denkmodel, waarin de reeds eerder als relevant ervaren verbanden worden weergegeven.
Dit denkmodel wordt vergeleken met elders in de literatuur aanwezige denkmodellen, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de integratie van ecologische en economische uitgangspunten. Deze integratie kan niet plaatsvinden zonder dat de overheid dit met behulp van een economische politiek realiseert. Deze politiek en de gewenste doelstellingen komen niet als vanzelf lot stand. Daarvoor wordt een concreet
beleid gevoerd.
Op grond van dit verband wordt het beleid van de Nederlandse staat nader onderzocht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mate waarin de economische politiek ten aanzien van zure regen verbonden is met bepaalde economische theorieln en
met het door ons ontwikkelde denkmodel. Het beleid van de Nederlandse staat wordt
vanaf 1980 nader geanalyseerd. Daarbij wordt het voorgenomen beleid uiteengezet.
Daarna wordt nagegaan in hoeverre dit beleid tot resultaten heeft geleid. Van belang
is in dit verband de vraag hoe de besluitvorming over de doelstellingen van dit zureregenbeleid tot stand komt. Ten aanzien van een aantal van belang zijnde internationale en nationale kwestie wordt daartoe deze besluitvorming nader onderzocht.
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HooFDSTUK 2

Zure regen; de emissies van zure en
verzurende stoffen

2.1. Historisch overzicht van het ontstaan van het
verschijnsel zure regen
2.1.1. Inieiding
In veel recente publicaties wordt de indruk gewekt dat zure regen een verschijnsel is
van de laatste jaren. Niets is echter minder waar. V66r 1980 bestond het verschijnsel
eveneens; maar men gebruikte er andere termen voor. Vrij algemeen was toen de
term luchtverontreiniging in gebruik. Weliswaar werden hieronder allerlei vormen
van luchtverontreiniging verstaan, maar het neerslaan van zure en verzurende stoffen
was zeker 66n van de belangrijkste daarvan.
De term zure regen wordt omstreeks 1980 voor het eerst algemeen gebruikt. Men
verstaat er de neerslag onder van zure en verzurende stoffen als NOx, S02 en NH3.
Bijna steeds brengt men dit verschijnsel in verband met de toen manifest wordende
bossterfte in Duitsland als gevolg van deze neerslag. Dit verschijnsel was op die schaal
daarvoor nooit opgetreden. Vrij plotseling werd men zich bewust van de zeer grote
ecologische gevolgen, die het neerslaan van zure en verzurende stoffen met zich meebracht. Het introduceren van de term zure regen wekt de suggestie alsof v66r het optreden van de bossterfte geen grote ecologische schade was geconstateerd als gevolg
van zure en verzurende neerslag. Een historisch overzicht lijkt gewenst teneinde enige duidelijkheid te scheppen.
2.1.2. Lucbtuerontreiniging als verscbijnsel tot ongeueer 1980

Hoewel luchtverontreiniging een verschijnsel is dat sterk samenhangt met een grootschalige industriele manier van produceren en consumeren, vinden we reeds in oude
bronnen berichten hierover. Uohn Evelyn. 1933.] Met de opkomst van de Industriele
Revolutie neemt de luchtverontreiniging met roet, stank en zwaveldioxide sterk toe.
Deze luchtverontreiniging trad op in de grote steden van de zich industrialiserende
landen van Europa en in de steden van de Verenigde Staten. De fabrieken en de stook
van kolen voor de verwarming van huizen waren de grote boosdoeners. Schoorstenen
van fabrieken en huizen waren in die tijd laag. Het gevolg was dat deze verontreini1

In deze studie hanteren we de gangbare term zure regen, hoewel een groot deel van de desbetreffende stoffen in droge vorm neerslaat. We sluiten ons aan bij het gangbire taalgebruik
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ging vooral in de woongebieden voorkwam en dat de concentratie van verontreinigende stoffen daar relatief hoog was.
De gevolgen waren constateerbaar op locaal niveau: aantasting van materialen en van
de menselijke gezondheid. De belangstelling van wetenschappelijke onderzoekers
hield gelijke tred met de opkornst van de steden en de industrie. Van 1880 tot 1952
nam het aantal wetenschappelijke publicaties over luchtverontreiniging toe van ongeveer 5 tot 260 per jaar. [E.C. Halliday, 1961. pag. 9-38.] Onderzoek had voornamelijk

betrekking op aantasting van de gezondheid, schade aan gebouwen en aan gekweekte
planten. Het schadebeeld werd vooral op locaal of regionaal niveau waargenomen.
Het gevolg was dat zowel het onderzoek als de wetgeving ook op deze schaal plaatsvonden. Reeds in 1872 publiceerde Smith een studie waarin hij aantoonde dat er zure
regen bestond, die zich als een bovenregionaal verschijnsel mani festeerde. [RA.
Smith. 1872.] Hij gaf de oorzaken van dit verschijnsel duidelijk aan. De bevindingen
van Smith vonden weinig respons, noch in Engeland, noch elders.2
Na de Tweede Wereldoorlog begon men zich te realiseren dat het om meer stoffen
ging dan rook, roet en zwaveldioxide. De smogvorming in Los Angeles en later in Europa heeft een sterke stimulans gegeven aan dit besef. Een sluitende verklaring van dit
smogverschijnsel was niet zo eenvoudig te geven. Het treffen van maatregelen was
eerst mogelijk, nadat de samenhang tussen emissies en het optreden van smog duidelijk was. Autogebruikers hebben zich in het begin sterk verzet tegen de conclusies van
deze onderzoekingen. Men stelde dat de hoge ozonconcentraties in Los Angeles, die
men vooral verantwoordelijk hield voor het optreden van smog, van natuurlijke oorsprong zouden zijn. Veel onderzoek was nodig voor dit was weerlegd. Uames P. Lodgejr., 1980. pag.1-37.]
Voor veel onderzoekers werd steeds meer duidelijk, dat de schaal waarop het verschijnsel luchtverontreiniging optrad groter was dan men voorheen dacht. Zo waarschuwde Baker en Macfarlane in 1961 met klem tegen het bouwen van hoge schoorstenen als oplossing van de luchtverontreiniging. Deze zouden de luchtverontreiniging alleen maar over een groter oppervlak verspreiden. [K. Baker and WA. Macfarlane, 1961. pag. 345-363.]
Dit type waarschuwingen werd stelselmatig in de wind geslagen. Zolang het mogelijk
was het probleem door te schuiven naar een gebied met een grotere oppervlakte, gebeurde dit ook. Het probleem leek dan opgelost; immers de overlast en de schade in
het kleinere gebied namen af. DJ. Buurma, 1968.]. Het gevolg was echter dat steeds
grotere gebieden van Europa geconfronteerd werden met hogere concentraties zure
en verzurende stoffen. Deze politiek werd in veel industriegebieden van Europa toegepast. Het gevolg was dat de lucht op leefniveau in het Ruhrgebied, Rijnmond en de
Londense agglomeratie niet meer zo vuil was. Dit werd als een grote vooruitgang gezien; de klachten van bewoners namen sterk af en gevaarlijke situaties met extra sterfte deden zich niet meer voor. Overigens heeft het toenememde verbruik van aardgas
- dat geen zwavel bevat - hierin ook een belangrijke rol gespeeld. Bovendien nam
men in de industriegebieden maatregelen teneinde de uitworp van vooral S02 tegen
2

Voor een uitgebreide bespreking zie: Ellis B. Cowling, 1982. Acid precipitation in historical
perspective. Environmental Science and Technology. Vol. 16, nr. 2, pag. 110A-123A
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te gaan. Overigens zorgde de expansie van het verkeer en de bio-industrie voor een
sterke toename van de uitworp van stikstofoxide en ammoniak. Per saldo nam de totale emissie van zure en verzurende stoffen in Europa sterk toe: Figuur 2.1 en 2.2 maken duidelijk hoe sterk de emissies in Europa en Nederland zijn toegenomen.
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In Nederland wijkt het beeld af van dat in Europa als geheel. In Nederland trad veel
eerder dan in de rest van Europa een daling van de S02-uitworp op. Uit gegevens van

Langeweg [F. Langeweg (Red.). 1988.] blijktdatna 1980 de reduktie in andere landen
van Europa ongeveer vergelijkbaar is met die in Nederland. De aanvankelijk sterkere
daling in Nederland hangt samen meteen relatiefgrotere inzet van aardgas in Nederland, dat immers geen S02 bevat. Mogelijk zijn de saneringsmaatregelen van de industrie in Nederland effectiever geweest dan elders in Europa. Opvallend is de sterke
stijging van NOx en NH3 tot 1980 in Nederland vergeleken met Europa. Na 1980
blijkt uit gegevens van Langeweg, dat in andere landen van Europa de uitworp van
NOx -netals in Nederl:ind - een geringe dating vertoont. De uitworp van NH3 is ongeveer constant. Deze figuren maken duidelijk, dat het schoner worden van de woonen industriegebieden in het geheel niet samenviel met een dating van de totale emissies aan zure en verzurende stoffen.
Dat men hieraan tot voor kort niet zo zwaar tilde, heeft vooral te maken met het belang van de volksgezondheid, die aanvankelijk het meest opvallend door luchtverontreiniging werd aangetast. De volksgezondheid is immers gebaat bij het verlagen
van de concentraties in woon- en leefgebieden. Aan ecologische schade werd in de jaren zestig en zeventig niet veel aandacht besteed.
3

In de volgende paragraaf wordt aangegeven welke stoffen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van zure regen.

12

1

r

1956

1959

5

5

3,

0.

»

*'.

41 +
7

7- ..»

r

1961

1966

4

I

.« 4

/4

o

#.'--:....,1
OM
» :'
a.j
....

'.4»-

I -...

.9

:

7
t.

zinn M..
pH groter 6.0.5 ,5

5,5.5.0

dir 6,0

5.0_45

4.5 _ 4.0

pH mindu

dan 4.0

Figuur 2.3. Zuargraad van de neerslag in Ettropa ondeend aan A.1. Venneulen, 1977. Verzuring
van de neerslag: oorzaken m gevolgen. Natuur en Mitim 6/7, pag. 12-21

De ecologische schade wordt duidelijk als we met behulp van figuur 2.3 de ontwikkeling nagaan van de PH van de neerslag4 in Europa. Uit deze figuren blijkt, dat de
neerslag van zure stoffen reeds in een vroeg stadium van de herindustralisatie na de
Tweede Wereldoorlog, grote vormen began aan te nemen. Een steeds groter gebied
in Europa werd met een steeds grotere hoeveelheid verzurende stoffen geconfron4

Dit is een maststafvan de zuurgraad.
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teerd. De ecologische schade werd reeds snel na de Tweede Wereldoorlog zichtbaar.
Zomaakte in 1961 Barkman duidelijk datde begroeiYngen vankorstmossen inNederland en elders zeer ernstig te lijden hadden van luchtverontreiniging met zwaveldioxide. 5 Schade aan wilde planten en vooral aan naaldbomen in Canada als gevolg van
neerslag van S02 werd reeds in 1963 op grote schaal vastgesteld. [A.G. Gordon and
E. Gorham, 1963. pag. 1063-1078.] De verzuring van de Scandinavische meren werd
reeds aan het einde van de jaren zestig aan de orde gesteld. Oddn had hiernaar een uit-

gebreid onderzoek gedaan. [S. OdBn, 1968.1 Hij kwam tot de conclusie dat het om een
grootschalig regionaal probleem pat, dat grote delen van Europa omvat. Er waren
volgens hem duidelijk aanwijsbare bronnen en ontvangstgebieden van zure neerslag.
Hij gaf aan dat ecologische schade optrad en dat deze nog aanzienlijk zou toenemen.
Dit onderzoek heeft destijds veel opzien gebaard.
Dit soort publicaties leidde echter nauwelijks tot echte maatregelen. Men fixeerde
zich meestal op schade aan materialen en schade aan de volksgezondheid. Ecologische
aspecten kwamen vanuit het beleid nauwelijks aan bod.
Hiervoor zijn drie redenen aan te wijzen:
- In de eerste plaats is ecologische schade een vaag begrip. Er bestaan bovendien

-

-

weinig goed georganiseerde en machtige groeperingen in de maatschappij, die dit
belang op de politieke agenda kunnen krijgen.
Hoewel de algemene werking van de zure neerslag wel bekend is, zijn alle relaties
tussen emissies en schade niet bekend. Dat betekent dat exacte dosis-effect relaties
niet in alle gevallen vast te stellen zijn.
Een groot deel van de emissie wordt door de wind naar het buitenland getransporteerd en slast daar neer. Beperkingen in een bepaald land hebben dan ook een
gunstig effect op de situatie in andere landen. Dat maakt het nemen van nationale

maatregelen moeilijk.
De situtatie van een steeds toenemende verzuring van de neerslag in Europa bleef
voortbestaan zonder dat men zich werkelijk druk maakte om de ecologische gevolgen
daarvan. Werkelijke maatregelen werden dan ook nauwelijks genomen. Vele publicaties van wetenschappelijke onderzoeken over de grote ecologische gevolgen van zure
regen werden genegeerd.
2.1.3. Zure regen als verscbijnsel na 1980
In deze situatie kwam omstreeks 1980 snel verandering. Dit werd veroorzaakt door de
plotseling optredende sterfte onder naaldbomen in West-Duitsland. In eerste aanleg
was men geneigd deze berichten niet al te zwaar op te nemen. Het leek een lokaal ver-

schijnsel, terwijl sommige wetenschappelijke onderzoekers op allerlei factoren wezen,
die niet geheel duidelijk waren. Zo wees men er op, dat schadelijke insecten en schimmels een grote rol moesten spelen bij de sterfte van bomen. Deze kwamen namelijk
massaal voor in de stervende bossen. Na enige tijd kristalliseerde zich onder onderzoekers algemeen de opvatting uit, dat de belangrijkste oorzaak van de bossterfte te
5

J J. Barkman, 1961. De verarming van de Cryptogamenflora in ons land gedurende de laatste
honderd jaar. Natura 58, pag. 141-151.
Zie voor de rest van Europa: J.J. Barkman, 1969. The inlluence of air pollution on non-vascular
plants. In: Proceedings ot European Symposium, The influence of air pollution on plants and
animals, Wageningen.
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vinden is in een toename van de zure neerslag. Dit neemt niet weg, dat alle dosis-effect relaties nog niet bekend zijn.
In de loop van de jaren is bossterfte opgetreden in een groot aantal landen in Westen Centraal-Europa. In Zuid-Europa en in Engeland treedt het verschijnsel minder
op, wat samenhangt met de geografische ligging van deze landen ten opzichte van de
grote emittenten. Het sterkst getroffen zijn de bergachtige gebieden, die boven de
vlakte uitsteken en die gemakkelijk de neerslag uit de hoger drijvende wolken ontvangen. Deze situatie wordt nog verslechterd, als de bodem van deze gebergtes van kristallijne oorsprong is zoals in de Harz en het Zwarte Woud. Maar ook elders in Nederland, Oost-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Tsjecho-Slowakije treedt
bossterfte op.
Toen de bossterfte zich zo nadrukkelijk manifesteerde, werd steeds meer duidelijk,
dat het hier om een belangrijk verschijnsel ging met v6rgaande ecologische effecten.
Ook werd duidelijk, dat stringente maatregelen noodzaketijk waren. Dat neemt niet
weg, dat ook in deze kritieke sit:uatie het nemen van deze maatregelen problematisch
was. Groepen in de samenleving verzetten zich tegen maatregelen die hen treffen.
Samenvattend lamnen we tot een aantal conclusies komen:
- Verzuring van de neerslag is een oud verschijnsel, dat reeds vele jaren geleden
bekend en beschreven was. Exacte dosis-effectrelaties zijn niet bekend.
Maatregelen tegen luchtverontreiniging worden eerst op kleine schaal genomen:
ventilatoren in de fabriek en schoorstenen op de huizen. Daarna poogt men de
directe leef- en woonsituatie te verbeteren. Later lijkt een regionale aanpak de
beste oplossing. Tenslotte wordtduidelijk, dathetomeeninternationaal probleem

-

-

gaat.

Ecologische factoren spelen aanvankelijk inde besluitvormingeen geringe rol. Dit
heeft het internationale karakter van het probleem versterkt
Grotere bedreigingen roepen eerder de wens op tot het doen van meer onderzoek
dan het nemen van maatregelen.

2.2. Emissies en emittenten van zure en verzurende stoffen,
overzicht en bespreking van recente ontwikkelingen.
2.2.1. Inkiding
Zoals reeds eerder is gesteld, gaat het bij zure neerslag om stoffen die vanuit de lucht
neerslaan en die een zure of verzurende werking hebben op het oppervlak of de bodem waarop zij terechtkomen. Het gaat hierbij zowel om natte als droge depositie.
Natte depositie heeft betrekking op sneeuw, hagel, regen en mist. Deze depositie kan
op verschillende manieren plaatsvinden. [W.G.N. Slinn, 1982.] Luchtverontreinigende gassen of aerosolen kunnen geabsorbeerd worden in een druppel, tevens kunnen aerosoldeeltjes als condensatiekern van een waterdruppel fungeren. Deze druppels slaan in de vorm van neerslag op materialen of de bodem neer; ook hechten ze
zich vast aan oppervlakken en dragen op die manier bij aan de natte depositie. In deze
gevallen spreekt men van het uitregenen van de zure en verzurende stoffen. Het is
ook mogelijk dat vallende druppels zure en verzurende stoffen in hun val meenemen.
Men noemt dit uitwassen. Door neerslag op te vangen en de zuurgraad te meten, kan
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men vaststellen welke hoeveelheid zure stoffen via de neerslag op de bodem of op de
materialen terechtkomt. Men dient daarbij rekening te houden met het van nature
wordt als gevolg
aanwezige zuur in de neerslag in de vorm van koolzuur, dat gevormd
men in het
Hoewel
in
(02
van
de lucht. [T.B. Ridder, 1983].
van de aanwezigheid
droge
compositie
bezogenaamde
spraakgebruik de term zure regen gebruikt, is de
en verzurende werlangrijker dan de natte. Bij droge compositie gaat het om de zure
andere
of
aan
bodem
de
oppervlakken.
king die gassen en aerosoldeeltjes hebben op
Tweederde deel van de totale zure en verzurende werking komt op rekening van deze
droge depositie. [R.M. van Aalst, 1983]. Met behulp van metingen over de depositiesnelheid en de concentraties aan stoffen komt men tot schattingen van de hoeveelheid
zure en verzurende stoffen die uiteindelijk als droge neerslag op de bodem of op andere oppervlakken terechtkomen. [RM. van Aalst, 1983]. Aangezien het bij zure regen
om verschillende stoffen pat, dient men een maatstaf te hebben om deze stoffen op
66n noemer te brengen. Hiervoor is het begrip equivalenten zuur ontwikkeld. De
zure werking van de stof is het criterium dat hier centraal staat.
2.2.2. De unissies
Bij zure en verzurende stoffen gaat het om emissiesvan S02, NOx en NHL Deze stoffen kunnen in de lucht in andere stoffen worden omgezet, die verzurend werken. Zo
reageert S02 (zwaveldioxide) met water tot zwavelig zuur. Bij oxidatie van dit zuur

met ozon (03) of zuurstof wordt zwavelzuur gevormd. In formulevorm gebeurt dit als
Volgt:

HI + HSOJ-

SO2 Qas) + H20

-

H+ + HS03-

-

2H+ + SO 2-

2H+ + SO,2- + 03

-

2 H++S042-

De emissie van S02 vindt vooral plaats als zwavelhoudende brandstof zoals olie en kolen wordt verbrand. De in de brandstof aanwezige zwavel wordt tijdens de verbranding geoxydeerd tot S02. Met name bij de procesindustrie en de elektrische centrales

vindt de grootste emissie plaats.
De stikstofdioxide (N02) kan in de lucht met water en zuurstof worden omgezet in
salpeterzuur volgens de volgende formule:

NO + 03

- 302 + 02

N02 + lhH20 + 1/402 - H+ + 303De vorming van stikstofoxiden vindt plaats bij verbrandingsprocessen, waarbij de in
de lucht aanwezige stikstof wordt geoxideerd Dot stikstofoxide. Het verkeer, de elektrische centrales en de verwarming zijn in dit geval de grote emittenten. Zoals uit de
formules blijkt, speelt ozon (03) een rol van belang.
De ammoniak (NH3), die bij de produktie en verspreiding van mest vrijkomt, is geen

JA

h.
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zuur maar een base. In de lucht kan het reageren tot ammoniumsulfaat. Als het op de
bodem of op materialen neerslaat, kan de ammoniak of het ammoniumzout in salpeterzuur worden omgezet. In formulevorm weergegeven:

NHJ +202

-* H+ + N03- + H20

NH4 + 202

-* ZH+ + N03- + H20

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Landbouw en Visserij hebben in 1984 een schatting gepubliceerd van de
totale neerslag van zure en verzurende stoffen in mol zuurequivalenten per ha per
jaar. Daarbij ging men uit van S02, N02 en NH3 met de daarvan afgeleide volgprodukten. Het gaat daarbij om de periode rondom 1980. Dit geeft het volgende beeld:
Neerslag

Nat
Droog
Totaal

S02

302

NH

Totaal

890

420

790

1860

890

1150

3900

2750

1310

1940

6000

(46%)

(22%)

(32%)

2100

Tabel 2.1. Scbattingen van de neerslag aan zure en verzurende stogen in 7,101. zliurequivalenten per

ba per jaar in Nederia,id voor de periode rond 1980. [Minister van Volksbuimesting, Ruimtelijke Ordening en Milimbebeer en de minister van Landbowo m Visserij, 1984. Verzuring door atmosferiscbe
depositie.]

In 1988 publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid

en Milieuhygiene fi-

guur 2.4.
Uit dit soort berekeningen blijkt welke stoffen in welke mate verantwoordelijk zijn
voor de zure regen en de verzurende werking in ons land. Aan de hand van de stoffen
kan men in principe ook bepalen welke bedrij fstakken hiervoor verantwoordelijk zijn.
Hierbij doen zich echter de nodige complicaties voor. Zoals narnelijk reeds eerder is
gesteld, slaat een belangrijk deel van de in Nederland geEmitteerde stoffen elders
neer, terwijl een aanzienlijk deel van de in het buitenland in de lucht gebrachte stoffen
in Nederland terechtkomt. Dit verschijnsel is echter niet homogeen in de tijd en ook
niet per stof. Zo heeft de bouw van hoge schoorstenen in Nederland er toe geleid, dat
aanzienlijk meer van de emissies uit deze schoorstenen in het buitenland terecht
kwam. Dit heeft gunstig gewerkt voor de zure deposit:ie in Nederland en juist ongunstig voor verder weg gelegen landen als Noorwegen en Zweden. Berekeningen maken duidelijk, dat de verhoging van schoorstenen de gemiddelde zure depositie in Nederland met 30% heeft doen afnemen. Daarnaast zijn de totale emissies in Nederland
en Europa aanzienlijk toegenomen, zodat het effect van de hoge schoorstenen in korte tijd teniet werd gedaan. [S. Zwerver e.a., 1984]
De stoffen S02, NOx en NH3 reageren verschillend op de mogelijkheid over langere
afstand te worden getransporteerd. Zo slaat NH) meestal dichtbij de emissiebron
neer. Dat betekent dat een belangrijk deel van de neerslag aan NH in Nederland ook
in ons land is geemitteerd. Zo levert de NHJ-emissie in gebieden met veel bio-indus-
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Figuur 2.4. De ontwikkeling van de depositie aan verzurende stoffen over de periode 1980-1987.[F.
Langeweg (Red.). 1988.1

trie waarschijnlijk 75% van de totale zure depositie in de omgeving. [S. Zwerver e.a.,
1984.]
zo eenvoudig is betrouwbare gegeHet gevolg van deze complicaties is, dat het niet
vens met betrekking tot (le in Nederland gedeponeerde stoffen per bedrijfstak te produceren.

De herkomst van de in Nederland ge8mitteerde stoffen was tot voor kort slechts bij
benadering bekend. Adema geeft het volgende beeld: [E.H. Adema, 1984.]
- NH3 : Veebedrijven 80 - 90%
302 : Verkeer 55%, elektrische centrales en verwarming 16%
- SO2 : Procesindustrie 50%, elektrische centrales 36%
In hoofdstuk 9 waar de Indicatieve Meerjarenprogramma's worden besproken,
worden concrete recente cijfers vermeld.
Adema berekent de totale Nederlandse emissie op 9400 zuurequivalenten per jaar
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voor het jaar 1980. Door onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek
worden regelmatig gegevens gepubliceerd over de emissies van NOx, S02 en NHJ
van Nederlandse bedrijfstakken.6 Deze gegevens hebben echter betrekking op emissies, die op Nederlands grondgebied plaatsvinden. Ze zeggen dus weinig over de herkornst van de depositie die in Nederland optreedt. Daarvoor moet men ook de buitenlandse bronnen in de beschouwing betrekken.
2.2.3. Internationale aspecten
Zweden werd reeds in een vroeg stadium geconfronteerd met de
verzuring van zijn
meren. Dit werd volgens Zweedse onderzoekingen in de eerste plaats veroorzaakt

door emissies uit het buitenland. In 1969 bracht Zweden deze
problematiek ter sprake op een bijeenkomst in het kader van de OESO, terwijl in 1972 op de in Stockholm
gehouden VN-conferentie over het leefmilieu deze zaak eveneens door Zweden aan
de orde werd gesteld.
In 1972 startte de OESO een onderzoek naar het grensoverschrij
dende karakter van
luchtverontreinigende stoffen. De resultaten van dit onderzoek bevestigden de
Zweedse onderzoekingen. [OECD, 1977.]
In deze studie werd geconcludeerd, dat
een
emissiebeperkende maatregelen in
bepaald land slechts voor een deel een gunstig
effect hebben op het eigen grondgebied, terwijl een deel van de gunstige effecten in
het buitenland optreedt. Dit leidt ertoe, dat het niet erg interessant
lijkt als eenling
maatregelen te treffen. Een internationale aanpak ligt meer voor de hand.
In 1978 kwam er een vervolg op de OESO-studie. In het kader van de Economic
Commission of Europe werd het zogenaamde EMEP-pro
gramma gestart: a cooperative programme for monitoring and evaluation of long range transmission of air
pollutants in Europe. Aan dit programma werken 26 landen mee, waaronder ook de
Oosteuropese. Het eerste onderzoek had betrekking op de herkomst van de zwaveldepositie in Europa over het jaar 1980. De resultaten van dit onderzoek waren opzienbarend. In sommige landen is de zwaveldepositie voor
een zeer belangrijk deel
vanuit het buitenland afkomstig. Dit percentage was bijvoorbeeld voor
Noorwegen
92, voor Zweden 82, voor Nederland 77 en voor Zwitserland 90. Voor een land als
Engeland echter is dit percentage slechts 20. Voor ruim 3/4 van de Europese landen
geldt, dat de helft of meer van de zwaveldepositie vanuit het buitenland afkomstig
is.[ECE-FMEP, 1981.] In de tweede fase van dit onderzoek wordt gekeken naar het
grensoverschrijdende karakter van NOx. Parallel met deze onderzoekingen worden
pogingen in het werk gesteld tot gezamelijke reductie van de uitworp te komen.
Mede op grond van de hier vermelde onderzoekingen is een beeld te geven van de
mate waarin zure depositie "geimporteerd" wordt. Zwerver e.a.
[S. Zwerver e.a.,
1984.] geven met behulp van een tabel de herkomst aan van de zure depositie in

Nederland in %.

6

Zie onder andere:
- Centraal Bureau voor de Statistiek, 1984. Algemene milieustatistiek 1979-1982.
1986. Emissies door wegverkeer 1979-1984.
Statistiek, 1984. Luchtverontreiniging, Procesemissies 1982.
- E. Buvsman, H. Maas en W. Aswan, 1985. Een gedetailleerde ammoniakemi
ssiekgart van Nederiand Publikatiereeks Lucht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening
en Milieubeheer, Nr. 41.

- Centraal Bureau voor de Statistiek,
- Centraal Bureau voor de
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zure depositie door
NO*
Nederlandse bronnen

5

Buitenlandse bronnen:

15

- West-Dui5land

8

NH,

S02

Totaal

10-30

10

25-45

35

55-75

5-25

12
7

- Engeland

3

- Belgie

2

4

1

4

- Frankrijk
-

Overige

Totsal

8

1

landen
20

35

45

100

Tabel 2.2. Herkomst van de zure depositie in Nedertand in %.IS. Zweruer EA., 19841

Uit deze tabel blijkt dat aanzienlijk meer dan de helft van de zure depositie uit het bui-

tenland afkomstig is. Daar staat tegenover dat ongeveer 70% van de in Nederland
Minister
geEmitteerde zure stoffen in het buitenland neerslaat. [G. Klaassen, 1985;
van Volkshuisvesting, Ruimetelijke ordening en Milieubeheer, Vergaderjaar 1984en verzu1985.] Per saldo is Nederland derhalve een vrij grote "exporteur" van zure
rende stoffen.
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HOOFDSTUK 3

Effecten en schade van zure regen

3.1. Inleiding
Wanneer men wil vaststellen welke effecten zure regen heeft, stuit men op een aantal
moeilijkheden, aangezien eerst na het optreden van bossterfte op grote schaal onderzoek is verricht. Dit onderzoek heeft nog niet alle vraagstukken van de aantasting van
de bodernvruchtbaarheid en de verzuring van het oppervlaktewater opgelost.
Bovendien doet zich het probleem voor, dat het nadelige effect van zure regen niet
steeds kan worden geisoleerd van de nadelige effecten die andere in de lucht gebrachte stoffen hebben. Met name doen zich complicaties voor met zware metalen en koolwaterstoffen. Tenslotte is het niet eenvoudig de effecten te vertalen in een - in monetaire termen uitgedrukte schade.
De volgende effecten van zure regen kunnen worden genoemd:1
aantasting en sterfte van bossen,
verzuring van oppervlaktewateren met gevolgen voor de er in levende planten en
dieren,
aantasting van de menselijke gezondheid,
- schade aan cultuurmonumenten, archieven en materialen,
beinvloeding van de bodemgesteldheid in natuurgebieden met als gevolg het verdwijnen ofverminderen van plante- en diersoorten,
aantasting van de kwaliteit van het grondwater,
- schade aan en opbrengstreductie van geweekte gewassen.
Deze verschillende effecten worden hierna nader toegelicht.
-

3.2. Effecten van zure regen
3.2.1. Aantasting en sterfte van bossen

Het sterven van naaldbomen begon zich in de loop van de jaren zeventig in WestDuitsland af te tekenen. In eerste aanleg ging het daarbij om sterfte van dennen in de
hogere delen van het Bayerische Wald. Aan de sterfte van deze bomen werd niet zoveel aandacht besteed. Dat veranderde toen in 1980 mededeling werd gedaan over
1

Een algemeen overzicht is te vinden in: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer. De problematiek van de verzuring, Tweede Kamer, 1983-1984, 18225, Nr.
1-2.

-
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massale sterfte van sparren in de Duitse middelgebergten. In 1981 bleek ook de beuk
te zijn aangetast. In de loop van de volgende jaren bleek in grote delen van Midden-

en West-Europa sprake te zijn van de sterfte van bossen, waarbij vooral naaldbomen
werden aangetast.
Aanvankelijk meende men in Nederland, dat de bossterfte een typisch Midden- europees verschijnsel was en dat de Nederlandse bossen het nog goed deden. Onderzoek
van Staatsbosbeheer vanaf 1983 toonde echter aan, datde toestand van de Nederlandse bossen ronduit slecht was te noemen. In 1984 werd dit onderzoekherhaald,
waarbij
een toename werd geconstateerd van de aantasting.3 Uit het onderzoek van 1984
bleek, dat ongeveer de helft van het Nederlandse bos als vitaal kon worden beschouwd. Minder vitaal was 40% van het Nederlandse bos. Voor dit bos bestaat de
mogelijkheid van herstel. Dit geldt niet voor het weinig vitale bos, dat 8% van de oppervlakte beslaat.
Waardoor werd deze massale sterfte veroorzaakt? Het waren vooral de Duitse bosbouwkundigen die trachtten antwoord op deze vraag te geven. In eerste aanleg meende men, dat zure regen via de bodem bossterfte veroorzaakte. De bodem bevat bufferende stoffen, die het zuur neutraliseren. Bij dit proces spoelen voedingsstoffen als
magnesium en kalium uit, terwijl tevens aluminium-ionen vrijkomen. Dit metaal
heeft een giftige werking op het water in de grond, op het functioneren van de wortels
en op de schimmels die met de wortels in symbiose leven; hierdoor wordt de voedselopname van de boom belemmerd. Als gevolg hiervan gaat de boom sterk in vitaliteit
achteruit en kan zo het slachtoffer worden van schimmels en andere plagen.[B. Ulrich, 1981, pag. 228-236; B. Ulrich, 1983, pag. 670-682; D. Schwela, 1983, pag. 135139.]

Deze theorie kon echter niet alle verschijnselen verklaren. Ook op niet-zure en goed
gebufferde boderns trad bossterfte op. Nieuwe onderzoekingen toonden aan dat de
inwerking van ozon (03) en S02 en NOx op de naalden en bladeren van wezenlijke
betekenis is. Het zuur op de naalden of de bladeren veroorzaakt de afgifte van magnesium en kalium uit de naalden. Deze hebben na deze zure werking een tekortaan deze
stoffen. Naaldbomen warden als gevolg van het feit dat naalden vele jaren aan de
boom blijven, door dit mechanisme veel sterker aangetast dan loofbomen, die ieder
jaar hun bladeren verliezen. De uitspoeling van de bedoelde voedingstoffen uit de
naalden of de bladeren kan plaatsvinden als gevolg van de aantasting van de waslaag
(cuticula) en via de huidmondjes, die overdag open moeten staan voor de opname van
C02 en de afgifte van waterdamp. De naalden of de bladeren geraken hierdoor in een
slechte conditie, vergelen en vallen deels af.
Ozon komt van nature in de lucht voor in lage concentraties. Daarnaast kan het worden gevormd uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen onder invloed van zonlicht. Als
gevolg van de sterke toename van het verkeer met automobielen is ook de hoeveelheid stikstofoxiden in de lucht de laatste jaren groter geworden. Het is mogelijk dat
2
3

Voor een beschrijving van dit proces wordt verwezen naar: HJ. Schuck, 1984.
Zie onder andere W.M.J. Boer, 1986, pag. 39-42.; H. Bastiaens, 1984, pag. 4-9.
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ozon daardoor voor de bossterfte belangrijker werd. De ozon tast de huidmondjes zodanig :tan, dat ze open blijven staan. Hierdoor neemt de transpiratie van de boom toe.
Door deze aantasting gaat de vitaliteit van de boom achteruit, waardoor voedselinvloed
schaarste, droogte, storm, schimmels en insectenplagen een extra negatieve
neemt
deze
of
niet
te
boom
op de boom hebben. Tevens gaat de groeikracht van de
sterk af.4

Het hierboven geschetste beeld is uiteraard globaal. Over een groot aantal zaken be-

staat nog onzekerheid, met name als het gaat om de exacte weergave van dosis-effect
relaties. Deze zijn voor een belangrijk decl niet te geven. Dit hangt samen met de
best:aat
complexiteit van de ecologische processen, waarover het hier gaat. Bovendien
atmode
in
ozon
en
stoffen
zure
manier
de
exacte
waarop
nog onduidelijkheid over
tegenwoordig
dat
neemt
niet
weg,
Dit
verspreid
en
hun effect hebben.
sfeer worden
onder onderzoekers overeenstemming bestaat over het feit dat bossterfte in sterke

mate wordt beYnvloed door zure regen en het voorkomen van ozon.
Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar de oorzaken van bossterfte. In het algemeen vindt men hier dezelfde oorzaken als in Duitsland. Opvallend is dat in Nederland vooral loofbomen gevoelig blijken te zijn voor hoge ozon concentraties. Bovendien blijkt de emissie van NH3 door de bio-industrie een grote rol te spelen. Bossen in
de Peel, Midden- en Oost-Brabant en de Veluwe in de omgeving van concentraties
met bio-industrie, blijken in hevige mate te zijn aangetast. Dit hangt samen met het
feit, dat NH3 veeal dicht bij de bron neerslaat en dan directe schade aan naalden en

bladeren teweeg brengt.
de Nederlandse bossen het
De ontwikkeling van de situatie in Duitsland doet voor
de jaren daarna sterk
ergste vrezen. Als eenmaal schade is opgetreden, blijkt deze in
toe te nemen. Een bezoek aan de Harz, het Bayerische Wald en het Schwarzwald
maakt een ieder duidelijk hoe snel deze aantasting in zijn werk kan gaan:
Ook in andere landen van Europa treedt de laatste jaren sterfte van de bossen op, zoals in Oost-Duitsland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Zwitserland en Oostenrijk. Deze
bosstefte is een uiting van een sterke verstoring van de ecologische processen die zich
in bosgebieden voltrekken.

3.2.2. Verzuring van opperulaktgwateren,net de geuotgen voor de er in levende planten en
dieren

Reeds in de jaren vijftig kwam er in de meren van Zweden vissterfte voor. Globaal onderzoek leverde de hypothese op, dat verzuring van deze meren de oorzaak van deze
sterfte was. Op basis hiervan werd uitgebreid onderzoek verricht. Verzuring van het
water bleek inderdaad de oorzaak te zijn. U.H. Sevaldrud, I.P. Muniz and S. Kalvenes,

4

5

Het is hier slechts mogelijk een globaal beeld te geven van de processen die zich bij de bossterfte voordoen. Voor een nadere bestudering wordt verwezen naar: B. Prinzi G.H.M. Krause en
H. Stratmann, 1982; B. Prinz, 1983, pag 460-468; U. Arndt G. Seufert en W. Nobel, 1982,
pag. 243-247; G.H.M. Krause, B. Prinz en K.D.Jung, 1984; D.T. Tinger, W.W. Heck en RA.
Reinert, 1971, pag. 369-371.
Voor het onderzoek in Nederland kan verwezen worden naar: WJ.M. den Boer, 1986, pag 39Aalst en H.SM.A. Die42; H. Bastiaens, 1984, pag. 4-9; H. Schut, 1985, pag. 12-16; RM. van
deren, 1983; D. van Dam, 1983; J. van den Burg, 1984; G. Poortinga, 1984; N. van Breemen,
PA. Burrough, EJ. Velthorst, H.F. van Dobben, Toke de Wit, T.B. Ridder, H.F.R. Reynders,
1982, pag 548-550; Th. W. Jansen, 1982.
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1980. pag. 350-351.] Vergelijkbare vissterfte trad op in de meren van Canada, de Verenigde Staten en Schotland.

Uit het onderzoek werd duidelijk, dat door de verzuring het gehele

ecosysteem van
deze meren werd aangetast. Op allerlei plaatsen en momenten veranderden er op
zichzelf kleine deeltjes van deze ecosystemen. De combinatie daarvan maakten het de
vissen onmogelijk langer in deze wateren te leven. De bedoelde meren liggen in gebieden, waar de humus is gevormd door erosie van kalkarm graniet. Een belangrijke
factor bij de sterfte van vissen bleek de verhoogde aanwezigheid van aluminium te
zijn. Dit metaal wordt uitgespoeld door het zure water en is giftig voor vissen. De
mate van giftigheid is afhankelijk van de zuurgraad. Bij een pH van 5 bleek deze giftigheid maximaal te zijn. O.P.C. Baker and C.L. Schofield, 1980. pag. 292-293.]
De toevloed van door aluminium vergiftigd water blijkt vooral in het voorjaar op te
treden tijdens het smelten van de sneeuw. De sneeuw valt in lagen, die duidelijk van
elkaar gescheiden blijven tot aan het smelten ervan. [L.N. Overrein, H.M. Seip and A.
Tollan, 1981.] Deze verschillende lagen zijn in verschillende perioden gevallen; de
luchtmassa's waaruit de sneeuw destijds viel, waren uit verschillende gebieden van
Europa afkomstig. Luchtmassa's uit het Ruhrgebied of het Rijnmondgebied bevatten
relatief grote hoeveelheden verontreinigende stoffen. Deze stoffen zorgen voor een
smeltpuntverlaging van de desbetreffende sneeuw. Het gevolg is dat in het voorjaar
de vuilste sneeuw het eerste smelt. Onderzoek wees uit dat in mei nadat 10% van de
sneeuw was gesmolten 50% van alle in de sneeuw aanwezige zwavelzuur was weggespoeld. Deze grote hoeveelheid zuur die in een korte periode vrijkomt, doet de pH
van het water snel dalen en maakt een grote hoeveelheid aluminium vrij. In deze periode treedt dan ook extra vissterfte op. [M. Johannessen, A Skartveit and R.F.
Wright, 1980. pag. 224-226.] Door de lage pH en de giftigheid van het aluminium
raakt het evenwicht verstoord van de uitwisseling van zouten tussen de vis en het hem
omringende water. Bovendien komt de voortplanting in een zuur milieu in gevaar.
[R.H. Peterson, P.G. Daye en J.L. Metcalfe, 1980. pag. 328-329.]
Door de verzuring van het water treedt niet alleen voor vissen een ongunstige situatie
op. Allerlei andere dieren en planten worden eveneens in hun bestaansmogelijkheden
aangetast. Veenmossen en draadwieren nemen daarentegen toe. Ook de afbraak van
organisch materiaal op de bodem verloopt anders, doordat bepaalde schimmels die
voor de afbraak zorgen niet meer voorkomen. Bovendien zorgt het vrije aluminium
voor een binding van humusdeeltjes, waardoor minder organisch materiaal voor de
laingloop beschikbaar is.6 Er kan worden gesteld, dat het gehele ecosysteem van de
desbetreffende meren in sterke mate wordt aangetast door zure regen. Zure regen
werkt in Nederland op een andere manier in op het oppervlaktewater. In West-Nederland zijn slechts in beperkte gebieden gevolgen bekend van zure regen op de kwalitiet van het water. Dit wordt veroorzaakt door de kalkrijkdom van de meeste wateren in dit deel van ons land. De hoeveelheid kalk is zo groot, dat de zure regen de pH
niet of slechts in geringe mate kan verlagen. De aanwezige kalk neutraliseert het zuur.

[H. van Dam, 1978. pag. 10-12.]
6

Voor een nadere uiteenzetting van dem samenhangen wordt verwezen naar: G.G. Raddum,
1980, pag. 330-331; G.G. Raddum, A. Hobaek, E.R. Lomsland en T. Johnson, 1980, pag. 332334; T.S. Traaen, 1980, pag. 340-341; J. 0kland, 1980, pag. 322-323; J. 01dand en A.K. 0kland, 1980, pag. 326-327; K.A. 0kland, 1980, pag. 324-325.
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In Oost- en Zuid-Nederland ligt de situatie anders. De bodem is daar over het
algemeen kalkarmer dan in West-Nederland. Bovendien ontvangen de meeste vennen,
die op deze zandgronden liggen hun water direct via de neerslag. Reeds eerder was
bekend, dat de flora en fauna in de vennen achteruit gingen. Algemeen werd aangenomen, dat dit door eutrofiering of door giftige stoffen werd veroorzaakt. [C. den
Hartog,J.F.M. Geelen enJ.AA.R. Schuurkens, 1984.] Inderdaad nam de eutrofiBring
toe, evenals het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Men beperkte zich tot het leggen
van deze correlaties, maar verrichtte aanvankelijk
geen nauwkeurig onderzoek. Aan
het einde van de jaren zeventig werd een breed onderzoek opgezet
door het Laboratorium voor Aquatische Oecologie van de Katholieke Universiteit in Nijmegen teneinde nauwkeurig de achteruitgang van flora en fauna in de wateren van Nederland te
bestuderen. Er werden ruim 600 wateren, verspreid over het
gehele land onderzocht.
Van deze 600 wateren lagen er ongeveer 70 op de kalkarme zandgronden. Uit de literatuur was bekend dat ze omstreeks 1950 niet zuur waren. Het onderzoek maakte duidelijk dat 80% van deze wateren nu wel verzuurd waren. U. Roelofs, 1983. pag. 1315.]

Uit het onderzoek bleek dat de aantasting op verschillende manieren plaats vond. Het

meest duidelijk zichtbaar was het verdwijnen of afnemen van de typische plantengemeenschap van voedselarme en kalkarme vennen, het zogenaamde Littorellion. Het
vergelijken van deze vennen met wateren, waarin het Littorellion
wel voorkwam,

nog

maakte duidelijk dat verzuring de belangrijkste factor was.
Het Littorellion komt van nature voor in kalkarme, niet verzuurde vennen, die bovendien voedselarm zijn. Het water bevat een kleine hoeveelheid
opgelost nitraat, dat
als stikstofbron voor de in het water levende planten functioneert. Tevens bevindt
zich opgelost koolzuur in het water, dat voor de fotosynthese
van de planten wordt
gebruikt. Verzuring van het water zorgt er voor dat er veranderingen optreden in het
beschikbare koolzuur, vooral als het slib niet kalkhoudend is. Het
gevolg hiervan is,
dat de fotosynthese van de bewuste planten wordt verstoord en deze
planten verdwijnen. Mogelijk speelt ook de verhoogde concentratie van aluminium, die in verzuurde
vennen wordt aangetroffen een rol. In de eerste fase van
verzuring kunnen veenmos
en knolrus nog groeien, maar bij een toenemende verzuring verdwijnen ook deze
planten en blijft het zure, heldere water over, waarin echter geen planten m er kunnen groeien. U.A.AR. Schuurkes en J.G.M. Roelofs, 1984.]
Ook werd onderzocht welke invioed zure regen op arnfibie8n en vissen had. Daartoe
werd in 1983 het water onderzocht in 96 vennen, die voornamelijk in Zuidoost-Nederland liggen. Uit dit onderzoek bleek, dat verzuring van het water een
negatieve invloed heeft op het voorplantingssucces van de meeste amfibieen. Met name heikikkers hebben daar last van. Een lagere zuurgraad leidde er toe, dat er minder kikkers
volwassen werden. Aantasting van de eierklompen door schimmels was de
belangrijk-

ste oorzaak.

Bij salamanders was de invloed van zure regen moeilijk vast te stellen, aangezien men
van deze soorten te weinig materiaal voorhanden had. Het voorkomen van vissen in
deze vennen bleek zeer duidelijk gecorreleerd te zijn aan de zuurgraad van het water.
Bij een toenemende verzuring neemt het aantal vissoorten sterk af. Naast de daling
van de pH lijkt ook de hoge aluminium-concentratie in verzuurde vennen een rol te
spelen. De invloed daarvan is echter in Scandinavie aanzienlijk groter.[R.S.W.E. Leu-
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ven, C. den Hartog, M.M.C. Christiaans en F.G.F. Oyen, 1984; J.F.M. Geelen,
R.S.E.W. Leuven, J.E.GM. de Bie en MMJ. Maenen, 1983.].
De vennen in ons land worden voor een groot deel gekenmerkt door het voorkomen

van specifieke soorten kiezelwieren en sieralgen. Dit aantal is in de meeste vennen
sterk teruggelopen. Dit is vooral het geval met geisoleerd liggende vennen, die oorspronkelijk een lang humusgehalte hadden. In deze vennen is de invloed van zure regen het grootst. Veranderingen in de kringlopen van koolstof, zwavel en stiksto f spe-

len waarschijnlijk een grote rol. [H. van Dam en K Beljaars, 1984.]
Uit onderzoek is overigens gebleken dat ook bepaalde wateren in West-Nederland
door zure regen worden beYnvloed. In plassen in de duinen, die op carbonaatrijke bodems zijn gelegen, kan carbonaat worden opgelost, als er zure regen in de plas komt
Deze verandering in de chemische samenstelling van het water leidt tot overheersing
van bepaalde soorten fonteinkruid, die zich wel aan deze situatie aanpassen, ten koste
van de oorspronkelijke begroeiing. [C. den Hartog, J.GM. Roelofs,J.A.A.R. Schuurkens en R.S.E.W. Leuven, 1983.] Een vergelijkbaar verschijnsel is ook waargenomen
in de laagveengebieden van Overijsel, Drenthe, Zuid-Holland en Utrecht. [C. den
Hartog, J.FM. Geelen enJA.AR. Schuurkens, 1984.]
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat zure regen een grote invloed heeft op
de ecosystemen van zoete wateren. Een vergelijking van de situatie in Scandinavie
met de wateren in West-Nederland en met de vennen in Oost- en Zuid-Nederland
maakt duidelijk, dat deze inwerking verschillend kan zijn. In het ene watertype ontstaan heel andere verstoringen dan in het andere. In 66n opzicht stemmen alle aangetaste wateren overeen. Op allerlei manieren warden de kringlopen in deze wateren
beYnvloed met zeer ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van de desbetreffende ecosystemen.
3.2.3. Aantasting van de menselijke gezondbeid

Toen de hernieuwde industrialisatie na de Tweede Wereldoorlog tot een sterke
luchtverontreiniging leidde, had dit grote effecten op de gezondheid van de in de nabijheid van de industriegebieden wonende mensen. De luchtverontreiniging kwam
toen vooral op woon- en leefniveau vrij. In het onderzoek werd dan ook veel aandacht
aan deze effecten besteed.7
De eerste maatregelen die men nam, waren vooral bedoeld om de effecten van de
luchtverontreiniging op de gezondheid te verminderen. Door stoken van aardgas in
plaats van olie en steenkool, werd de situatie voor de volkgezondheid aanzienlijk ver-

beterd. Het bouwen van hoge schoorstenen was een tweede manier om de luchtverontreiniging in woon- en leefgebieden terug te dringen. Hierdoor namen acute problemen met de volksgezondheid in Nederland sterk af. Het gevolg hiervan is, dat de
aandacht voor de invloed van de luchtverontreiniging op de volksgezondheid de laatste jaren sterk is verminderd.
Zo wordt in de notitie van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer uit 1983-1984 [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening
en Milieubeheer, 1983-1984.] over de problematiek van de verzuring gesteld, dat "de
directe effecten van deze stoffen (dat is S02, NOx en NHJ en hun volgprodukten) op
7

Zie bijvoorbeeld K Biersteker en R.L. Zielhuis, 1972.
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de mens hier niet in beschouwing worden genomen gezien het geheel eigen karakter
van deze problematiek". Het ligt voor de hand
dat deze opstelling van de minister
mede wordt veroorzaakt door de onzekerheid die er heden ten dage bestaat over de
aantasting van de volksgezondheid door luchtverontreiniging. Tientallen jaren geleden had luchtverontreiniging soms catastrofale
effecten op de volksgezondheid. Zo
stierven er in december 1952 in London 4000 mensen als gevolg van luchtverontrei-

niging met S02. [W.P.D. Logan, 1953.] Ook in Nederland was er in de jaren zestig
meermalen sprake van een ernstige bedreiging van de volksgezondheid door luchtverontreiniging. Deze situaties traden op wanneer als gevolg van bepaalde weersomstandigheden de luchtverontreinigende stoffen laag bleven hangen, waarbij fotochemische reacties ook nog een belangrijke rol konden spelen.
Nu ligt de situatie echter anders. Van calamiteiten in de hiervoor beschreven zin is
geen sprake meer. Wanneer zo'n situatie dreigt te ontstaan, worden geeigende maatregelen getroffen zoals in 1985 in het Ruhrgebied. De staats- organen zijn veel beter
geequipeerd om deze situtaties het hoofd te bieden dan voorheen. Dat betekent nog
niet dat bij het huidige niveau van de uitworp aan zure en verzurende stoffen de volksgezondheid niet wordt geschaad. Deze effecten zijn echter veel moelijker aan te tonen. Het gaat hier immers om een langdurige blootstelling aan een relatieflage dosis,
vergeleken met een calamiteuze situatie. Bovendien zijn stikstofoxiden van belang
voor het optreden van fotochemische luchtverontreiniging, waarbij ozon
wordt gevormd. De emissie aan stikstofoxiden is, zoals in hoofdstuk 2 bleek, de laatste tientallen jaren toegenomen. Ozon veroorzaakt prikkeling van de ogen, de neus en de keel.
Langdurige blootstelling aan S02 en zwevende deeltjes beneden een niveau waarop
fysiologische reacties optreden, lijkt niet geheel zonder risico's te zijn. Statistisch onderzoek van onder andere Lave en Seskin maken aannemeli
jk, dat er bij langdurige
blootstelling aan lage concentraties effecten optreden op de volksgezondheid.[L.
Lave en E. Seskin, 1977; E. Seskin, 1979.] Bij de vaststelling en de
raming van de
schade, die hierna wordt verricht, zullen we nader ingaan op deze onderzoekingen.
Op grond van bovenstaande overwegingen lijkt het niet juist de effecten op de volksgezondheid buiten beschouwing te laten, zoals in de notitie van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is gedaan.
3.2.4. Scbade aan cultuunnonumenten, arcbieum en materialen

Van sommige historische gebouwen zijn vanaf de beginjaren der
fotografie regelmatig door allerlei mensen foto's gemaakt. Uit deze foto's blijkt, dat deze gebouwen vanaf hun bouw in het verleden tot in de twintigste eeuw ongeschonden bleven.
Met het optreden van luchtverontreiniging met zure stoffen in de twintigste eeuw
worden echter de stenen en soms de gebrandschilderde ramen aangetast.
De manier waarop de stenen worden aangetast, is heel verschillend. Het materiaal
waaruit de steen is vervaardigd, de ligging ten opzichte van de heersende windrichting, de vochtigheid en de temperatuur spelen een rol. De grootste aantasting treedt
op als het zure water door indampen wordt geconcentreerd. Onderaan richels en
langs randen treedt dan concentratie van zure stoffen op. Het zuur in de regen vreet
de steen aan. Bovendien worden ijzeren elementen, die in de steen
zijn ingemetseld,
door zure regen aangetast. Aangezien verroest ijzer een veel
groter volume inneemt
dan ijzer, scheurt de steen open. Bovendien hebben allerlei
ijzeren constructies zoals
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bruggen veel te lijden van zure regen. Het aanbrengen van een goede zuurbestendige
coating is de enige remedie. Materialen als textiel, textielkleurstoffen, papier, rubber
en leer worden eveneens aangetast door zure regen.
blootDeze aantasting kan ook plaatsvinden, zonder dat de materialen direct worden
binnen.
en
kantoren
woningen
gesteld aan zure neerslag. De zuren dringen namelijk
materialen nemen
de
dan
binnen
concentraties
de
buiten,
maar
lager
Weliswaar zijn
nemen pleisterIn
archiefruimten
oudere
daardoor
en
worden
aangetast.
de zuren op
zonder
archiefruimte
moderne
een
pleisterwerk
lagen een deel van de zuren op; in
vindt daarentegen veel eerder aantasting plaats.[G. Dijkstra, 1984; G. Dijkstra, 1984.
beide in E.H. Adema en J. van Ham (Red.)]
3.2.5. Beinutoeding van de bodemgesteldbeid in natuurgebieden met als gruolg bet verdwij-

nen of venninderen van plante- en diersoorten
Op de situatie in bossen is reeds in paragraaf 3.2.1 ingegaan. Maar ook buiten bossen
vindt depositie van zure en verzurende stoffen plaats. Deze neerslag heeft invloed op
de bodem, op de in de bodem levende organismen en op de planten, die in de bodem

groeien.
Reeds eerder was vastgesteld, dat zogenaamde epifytische korstmossen, dat zijn korstmossen die op bomen groeien, zeer gevoelig zijn voor blootstelling aan S02, terWijl
de aanwezigheid van ozon een versterkend effect heeft. Barkman UJ· Barkman,
1961.] constateerde de gevoeligheid van deze korstmossen reeds in 1950; hij stelde
vast dat in uitgestrekte woongebieden en random industrieen geen of weinig epifjrten
voorkwamen. Door Toke de Wit is dit aan het eind van de jaren zeventig voor Nederland nog eens nagegaan. Hieruit bleek dat de gebieden, waarin geen of weinig epifytische korstmossen groeiden, sterk waren uitgebreid. [Toke de Wit, 1978, pag. 3-9;
Toke de Wit, 1976.].
De bodem kent een aantal ingewikkelde biochemische processen, waarbij zowel zuur
geproduceerd als geconsumeerd wordt. Door de zure neerslag wordt zuur toegevoegd. Een toename van de netto zuurbelasting leidt tot een verhoogde oplossing van
kalk, de mobiliteit van de meeste elementen stijgt, de mineralen uit klei spoelen uit,
evenals voedingsionen (calcium, magnesium en kalium) en giftige ionen als aluminium en zware metalen. Tevens daalt de zuurgraad (pH) van het bodemvocht. [Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1983-1984.]
De preciese werking van deze processen is nog niet bekend. Dat wordt veroorzaakt
door het grote aantal variabelen dat in het geding is. De meest gevoelige gronden zijn
de kalkloze, humusarme zandgronden in het oosten en zuiden van het land.8 Door het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer is een onderzoek gedaan naar de correlatie tussen
de achteruitgang van wilde planten op deze gevoelige gronden en de luchtverontreiniging met S02. Voor negen plantensoorten werd een duidelijke correlatie gevonden
tussen de achteruitgang en de verontreiniging met SOL Vijfvan deze negen soorten
hebben een sterke overeenkomst in standplaats. Dit wijst erop, dat het efffect van de
luchtverontreiniging door een gemeenschappelijke factor - de bodem wordt veroorzaakt. [H.F. van Dobben en P. van Dam, 1984.]
Dat de bemestende invloed met stikstofeen rol speelt, blijkt uit een onderzoek van de
8

Voor een uitgebreide uiteenzetting wordt verwezen naar: D. van Dam, 1983.
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Universiteit van Nijmegen. Men onderzocht een zeventigtal heidevelden, waarvan
een deel vergrast was door de dominantie van pijpestrootje en bochtige smele. In de
rest van deze heidevelden was een normale vegetatie met dopheide of struikheide aanwezig. De zuurgraad verschilde nauwelijks van plaats tot plaats, maar er waren zeer
grote verschillen in het gehalte aan ammonium en nitraat, terwijl de ammoniumconcentratie steeds 10 tot 20 maal hoger lag dan de nitraatconcentratie. De hoge concentraties kwamen voor in de vergraste heidevelden. Struikheide en dopheide groeien het
beste in voedselarme omstandigheden. De bemesting met stikstof verandert de concurrentiepositie ten aanzien van pijpestrootje en bochtige smele, die juist beter in wat
voedselrijkere omstandigheden groeien. Tevens kon worden aangetoond, dat het
proces van vergrassing het sterkst aanwezig was in gebieden die het dichtst lagen bij
complexen bio-industrie, die zoals bekend is een hoge emissie van NH3 hebben.
U.GM. Roelofs, L.G.M. Clasquin, J.M.C. Driessen en AJ. Kempers, 1984.] De genoemde grassen verdringen op deze manier de struikheide en de dopheide.
De verzuring en de bemesting hebben ook invloed op de leefsituatie van veel insecten,
schimmels en bacterien. Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat mest- en loopkevers, lieveheersbeestjes, verschillende mijtsoorten, stofluizen en slakken in hun bestaan worden bedreigd bij hoge S02-concentraties. [Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke OrdeningenMilieubeheer, 1983-1984.] Dit soort dieren speelt een grote
rol bij allerlei processen in en op de bodem.
Een grote rol spelen ook schimmels in het ecosysteem van de bodem. Deze schirnmels vormen draadachtige structuren in de bodem. De vruchtlichamen van deze
schimmels zijn paddestoelen, zoals we die in het bos tegenkomen. Een deel van deze
schimmels breekt het strooisel en het hout af. Deze paddestoelen vertonen geen achteruitgang. Het is echter anders gesteld met de zogenaarnde mycorrhizazwammen.
Dat zijn schimmels die in symbiose leven met bomen. Ze vormen kapjes rondom de
wortelpunten en nemen hierdoor de functie van de uiterste uiteinden van de wortels,
de haarwortelties, over. De schimmels hebben ook voordeel van deze symbiose. Van
de boom ontvangen ze suikers en vitaminen. [G. Poortinga, 1984.]
Deze schimmels hebben sterk te lijden van de verzurende werking van de bodem. In
deze bodems zijn de wortelschimmels slecht in staat de suikerstroom van de desbetreffende boom op te voeren, wat juist hun normale werking is. Dit heeft een slechte
invloed op de conditie van de boom, die hierdoor niet goed meer in staat is voedingsstoffen op te nemen. [F.H. Meyer, 1984. pag. 212-228.] Hierdoor neemt het aantal
mycorrhizazwammen de laatste jaren in verzuurde bodems snel af.[P. Upelaar, 1984,
pag. 18-21; E. Arnolds, 1984, pag. 3-4; E. Arnolds, J. Frenken, E. Jansen en J. Wisman, 1984, pag. 5-11] Een dergelijke ontwikkeling is funest voor het goed functioneren van onze bossen. Het belang van deze paddestoelen in de werking van het ecosysteem en met name de voedselopname van bomen, is zeer groot.

3.2.6. Aantasting van de kzvaliteit van bet grondwater

Het grondwater kan op verschillende manieren de invloed van zure regen ondergaan.
In de eerste plaats kan het aangevoerde zuur tot een lage pH leiden. Daarnaast kunnen er hoge concentraties nitraten en sulfaten optreden, terwijl bij een pH lager dan
3,5 ook uitspoeling mogelijk is van aluminium.
In verschillende gebieden is verzuring van het grondwater geconstateerd. [Rijksinsti-
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tuut voor Drinkwatervoorziening, 1983.] Deze verzuring is eerst mogelijk als de buffercapacitiet van de bodem zover is gedaald, dat deze onvoldoende is om de extra hoe-

veelheid zuur te neutraliseren. Dat zijn vooral de al eerder genoemde kalkarme en humusarme zandgronden in het oosten en zuiden van het land. Deze verzuring hoeft
echter niet persE door zure regen te worden veroorzaakt. In de landbouw worden

grote hoeveelheden mest op het land gebracht. Deze meststoffen kunnen evenals atmosferische depositie verzuring veroorzaken.
Dat in de loop van de tijd ook de sulfaatconcentraties zijn gestegen, blijkt uit onderzoek van Van Duijvenboden, [W. van Duijvenboden, 1980.] die constateerde dat in
twee pornpputten in Limburg het sul faatgehalte vanaf 1950 was opgelopen van ongeveer 20 tot 80 mg sulfaat per liter en van ongeveer 50 tot 130 mg sulfaat per liter. Het
richtniveau van de E.G.-drinkwaternorm ligt hier ver onder, terwijl het maximumniveau van het Waterleidingbesluit op 50 mg/1 ligt, welke waarde omstreeks
1977 werd overschreden.
De hier gevonden waarden hebben betrekking op ondiep grondwater. De meeste
putten voor de drinkwatervoorziening bevinden zich echter in diepere grondlagen.
Als de uitspoeling zich doorzet en dezelfde concentraties in het diepere grondwater
oplevert, leidt dit tot grote problemen voor de drinkwatervoorziening.
3.2.7. Scbade aan en opbrengstreductie van landbourugewassen
Het optreden van schade aan gekweekte gewassen als gevolg van

luchtverontreiniging

is reeds lang bekend. Een overzicht van de totale aantasting door zure en verzurende
stoffen is evenwel niet eenvoudig op te stellen. Het gaat hier om een veelheid van gewassen, die verschillend reageren op zure regen.
De beste manier om inzicht te krijgen in de aard van de aantasting is het verrichten

van laboratoriumproeven onder gecontroleerde omstandigheden. Allerlei factoren,
die in de praktijk een verstorende rol kunnen spelen, worden dan uitgeschakeld. Aanvankelijk heeft men onderzoek verricht naar de effecten van het blootstellen van de
plant aan 66n verontreinigende stof zoals S02 of NOL U.B. Mud en T.T. Kozlowski,
1975; M.H. Unsworth en D.P. Ormrod, 1982.] De aanwezigheid van meerdere schadelijke stoffen tegelijk, zou echter een synergetisch effect kunnen hebben. Proeven
met 6en stof maken deze effecten nooit duidelijk. De laatste jaren is men bij het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek in Wageningen er dan ook toe overgegaan
om proeven te nemen met mengsels van N02,03 en S02.0. Mooi en HJJ. Koehorst-van Putten, H.G. Wolting en E. van Remortel, 1984; J. Mooi en H.G. Wolting, 1984] In kassen werden populieren en grote wegbree gedurende meerdere weken blootgesteld aan lucht met daarin mengsels van de drie genoemde luchtverontreinigende stoffen, die in normaal voorkomende concentraties aanwezig waren.
Hierbij werd aantasting van de planten vastgesteld. Het gaat om ernstige bladval en
aanzienlijke groeireductie. Ook bij relatief lage concentraties trad deze aantasting op.
Uit dit onderzoek blijkt tevens dat er synergetische effecten optreden, waarbij de toevoeging van 03 aan een mengsel zeer duidelijke effecten heeft. De extra schade na
toevoeging van 03 treedt reeds bij lage concentraties op. De onderzoekers neigden er
toe 03 als de meest schadelijke component te beschouwen.
De lastste tijd zijn ook elders proeven gehouden, waarbij planten aan mengsels van
luchtverontreinigende stoffen werden blootgesteld. Ook hier werden synergetische

D
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effecten geconstateerd. Als proeven werden genomen met mengsels, waarin 03 voorkwam, dan waren de typische 03-beschadigingen overheersend. Proeven met mengsels van drie componenten worden slechts weining uitgevoerd. Bijna alle proeven wijken van de Nederlandse af in die zin dat men relatief hoge concentraties aan verontreinigende stoffen toepast en de planten kort hieraan blootstelt.[RA. Reinert en
W.W. Heck, 1982; J.S. Sanders en RA. Reinert, 1982, pag. 726-730; R.A. Reinert
and T.N. Gray, 1977, pag. 87] Bij een groot aantal planten werd schade vastgesteld.
3.2.8. Samenuatting en conclusies

In de paragrafen 3.2.2 t/rn 3.2.7 zijn de effecten van zure regen vermeld, zoals die op
het ogenblik bekend zijn. De mate waarin zekerheid bestaat over alle hier beschreven
effecten is echter verschillend. Met name als het gaat over aantasting van kringlopen
en ecosystemen blijkt onze kennis beperkt te zijn. Tot nu toe zijn nog geen bevredigende dosis-effectrelaties vastgesteld. Dit geldt zowel van de atmosferische processen
als ten aanzien van de aantastingen van ecosystemen. Zwerver e.a. [S. Zwerver e.a.
1984.] merken hierover op: "Evenmin is - hoe aannemelijk het ook is - een oorzakelijk verband tussen'zure regen' enerzijds en de verzuring van meren in Scandinavia of
aantasting van bossen anderzijds 'voor 100% en onomstotelijk' bewezen. Het is zelfs
de vraag of dat mogelijk is. Het gehele proces van verzuring speelt zich voor een groot
deel af in een'zwarte doos'. We weten wat er in die doos komt, de uitworp van zuurvormende verontreiniging als S02, NOx en NH3 en wat er uit komt, namelijk de zich
meestal veel later manifesterende effecten. Zolang niet alle processen in die 'zwarte
doos' ontrafeld en uitgeplozen zullen zijn, is er ruimte voor andere interpretaties".
In de vorige paragrafen zijn echter alleen die effecten beschreven, waarover in het algemeen onder deskundigen eenzelfde opvatting heerst. Dit neemt niet weg, dat bij
een vraagstuk als zure regen geen absolute zekerheid kan bestaan. De werking van
weersystemen en ecosystemen zijn daarvoor te complex. De laatste jaren is overigens
op deze punten steeds meer een communis opinio gegroeid, die zure regen als een serieus maatschappelijk verschijnsel beschouwt. Dit hangt samen met het feit dat steeds
meer stukies van het ingewikkelde complex bekend worden, waardoor de samenhang
tussen de uitworp van verzurende stoffen en de beschreven ecologische verschijnselen
steeds duidelijker wordt. Een dergelijk standpunt wordt ook ingenomen door de Nederlandse regering, die van mening is dat ingrijpende maatregelen moeten worden
genomen.

3.3. Schade door zure regen
3.3.1. Inkiding
Het bepalen van de schade door zure regen is met tal van onzekerheden verbonden.
In de eerste plaats zijn er in veel gevallen geen dosis-effectrelaties bekend. Bovendien
is de schade als gevolg van zure regen niet steeds los te koppelen van de schade als gevolg van andere vormen van milieuaantasting.
In de tweede plaats zijn sommige effecten niet of nauwelijks in geld te waarderen. De
mogelijkheid om de effecten in geld te waarderen is afhankelijk van de vraag of het
desbetreffende schaarse goed over de markt wordt verhandeld of niet. Het aantasten
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van de ecosystemen in de bossen bijvoorbeeld is kwantificeerbaar voor zover dat invloed heeft op de opbrengst van hout. Als we echter te maken hebben met een min of
meer natuurlijk bos, waar geen commerciele bosbouw plaatsvindt, is er geen effect op
de markt te constateren en kan dus geen monetaire schade worden gekwantificeerd.
Dit betekent dat we ons in een aantal gevallen tevreden moeten stellen met een omschrijving in woorden, in plaats van een beschrijving in monetaire grootheden. Daarmee is nog niet gezegd, dat deze niet te kwantificeren effecten ook niet zo belangrijk
zijn. Integendeel, dit probleem doet zich juistvoor bij zeer belangrijke ecologische effecten.
3.3.2. Minimate buidige scbade

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft een
overzicht gepubliceerd van de schade, die in Nederland wordt geleden als gevolg van
zure regen; [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
1983- 1984, pag. 20.] hieraan is tabel 3.1 ontleend. Ten aanzien van de in deze tabel
gehanteerde gegevens kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt.
In de eerste plaats is duidelijkdatde marges waarbinnen men de schade schatgroot

-

-

zijn. Dit zien we vooral bij de opbrengstreductie van gewassen. Dit hangt samen
met de grote mate van onzekerheid, die aan deze berekenigen kleeft. Na publikatie
van de bedoelde notitie zijn overigens nieuwe gegevens beschikbaar gekomen. Het
InstituutvoorPlantenziektelaindigOnderzoekin Wageningen heefteen schatting
gemaakt van de totale opbrengstreductie van gewassen als gevolg van luchtverontreiniging. Deze schade schat men op 550-600 miljoen. 95 % hiervan wordt veroorzaaktdoor SOa en 01, en 5% door fluoriden. [LJ. vander Eerden, A.E.G.
Tonneijck en J.H.M. Wijnands, 1986.]
Opvallend zijn de drie p.m.-posten in deze tabel. Deze hebben betrekking opaantastingen van ecosystemen en kringlopen, waarvan nietdirectduidelijkis, hoe deze
kunnen worden gewaardeerd. In de notitie van de minister wor(it hierover opgemerkt: "Ook voor veel schade, die niet in geld kan worden uitgedrukt geldt, dat
gestelde doelen van het regeringsbeleid worden geschaad, zoals met betrekking
totbodembescherming, waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, land- en bosbouw,
.
natuur- en landschapsbehoud en monumentenzorg .
Het valt op dat er in de tabel geen post is opgenomen voor de aantasting van de

volksgezondheid. Waarschijnlijk heeft men deze achterwege gelaten, omdat deskundigen het niet geheel met elkaar eens zijn over de effecten, die optreden bij
eenlangdurigeblootstellingaanlage concentraties van luchtverontreinigende stoffen. Reeds in 1974 is een Nederlandse schatting gepubliceerd over de schade aan
onder andere de volksgezondheid als gevolg van luchtverontreiniging. [H.MA.
Jansen, GJ. v.d. Meer, J.B. Opschoor en J.H.A. Stapel, 1974.]
In deze studie ging men van een aantal veronderstellingen uit, die gebaseerd zijn op
het werk van Lave en Seskin. [L. Lave en E. Seskin, 1970; L. Lave en E. Seskin, 1971.]
Zij maakten aannemelijk, dat lage concentraties aan S02 en zwevende deeltjes op de
lange duur effect hebben op de volksgezondheid, ook als deze concentraties lager zijn
dan die waarbij fysiologische reacties optreden. In de Nederlandse studie veronderstelt men dat de situatie met betrekking tot luchtverontreiniging in 1970 overeenkomt met die in de Verenigde Staten in 1960. Als men het onderzoek van 1970 toe-

33

past op de huidige situatie in Nederland, doet zich ook de vraag voor of de huidige
situatie wel vergelijkbaar is met die van 1970. De SO2-concentratie is teruggelopen,
maar de uitworp van andere stoffen als NOx, CO en benzeen zijn in die periode gestegen. Bovendien is de rol van ozon waarschijnlijk toegenomen, omdat hoge NOx-concentraties gemakkelijk tot ozonvorming leiden. [Gezondheidsraad, 1984.]
Categorie
Landbouw

Aard van de schade

Jaarlijkse schade

extra bekalking bodem
opbrengstreductie gewassen

30-300

incidentele schade gewassen

0,3-3

15-50

Natiurbeheer

beheer heidegebieden

3-30

P.M.

Cultuurgoederen

overige natuurgebieden
inhalen rest=uratie-achterstand
van ca. 900 miljoen
restauratie en preventie

30-60

25-40

Gebruiksgoederen

40

Bosbouw

P.M.

Recreatie

Minimale huidige schade

P.Ni.

150-500

Tabel 3.1. Globale scbatting (orde van grootte) van de in geld uit te dmkken buidige scbade van enkete
belangen door zure depositie (in miljoenen guidens)

Het een en ander houdt in, dat het erg moeilijk is de cijfers uit 1970 te haIlteren voor
de huidige situtatie in Nederland. Voor het jaar 1970 berekende men een schade van
omstreeks 1 miljard gulden. Omgerekend op het huidige prijspeil is dat ongeveer 3
miljard gulden. Het is de vraag wat de realiteitswaarde van dit bedrag is. Bovendien
doet zich bij deze Nederlandse studie nog een probleem voor met de manier waarop
deze schade is berekend. [F.H. Oosterhuis, 1984.] Men bepaalt de waarde van een
mensenleven aan de hand van het verdiende inkomen. Dit lijkt ons een te enge benadering.
De OESO heeft in 1981 een studie gepubliceerd, waarin de kosten en baten werden
berekend van het terugdringen door de O.E.S.0.-landen van de S02-uitworp met
ongeveer 50%, vergeleken met een situatie zonder extra maatregelen. De vermindering van gezondheidsschade wordt gelijkgesteld aan de verminderde kosten voor de
gezondheidszorg en de lagere ziektegelduitkeringen. De langere levensverwachting
wordt niet in de berekening betrokken. Voor Nederland berekent men in dollars van
1980 een schade van 100 tot 2450 miljoen gulden. De marge is erg groot als gevolg
van de onzekerheden, waarmede men wordt geconfronteerd.[O.E.C.D., 1981.]
Ook deze raming zal men met de nodige argwaan moeten bezien. Het pat hier immers over de werking van slechts 66n stof, namelijk zwaveldioxide. Bovenstaande
schattingen van de schade die aan de volksgezondheid wordt toegebracht, maken duidelijk hoe problematisch dergelijke berekeningen zijn. Het lijkt er op, dat men dergelijke posten beter pro memorie kan opnemen, zo lang er geen nauwkeuriger schattingen bekend zijn.
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3.3.3. Te vero,acbten scbade

Bij een ongewijzigd beleid zal de verzuring van met narne de bodem verder gaan. In
de notitie van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt deze mogelijke toekomstige schade uitgewerkt. In tabel 3.2 is deze raming
weergegeven. Als men dit bedrag verhoogt met de verhoogde landbouwschade, die
uit het in de vorige paragraaf genoemde onderzoek van het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek in Wageningen blijkt, wordt de totaaltelling 870-1670 miljoen. Dit bedrag zal nog moeten worden verhoogd met de schade aan de volksgezondheid. Bovendien moet men zich realiseren, dat hierbij de schade aan ecosystemen
en kringlopen alleen maar in de beschouwing wordt betrokken voor zover deze leidt
tot schade, die op de markt wordt geregistreerd. Al met al staat vast, dat bij een ongewijzigd beleid binnenkort een direct op de markt meetbare schade optreedt die in de
orde van grootte ligt van 1-1,5 miljard gulden. Bovendien doet zich dan grote schade
voor aan ecosystemen en kringlopen, die voor een belangrijk deel niet in geld is uitgedrukt.
Categorie

Aard van de schade

Huidige schade (zie tabel 3.2)
Bosbouw

kapitaalverlies c.q herstelkosten
van in totaal 3-10 miljard
beheerskosten

opbrengstreductie hout

Jaarlijkse schade
150-500

150-500

P.M.

20-50

Drink- en Industriewatervoorziening

20-50

Natuurbeheer/capitaalverlies c.q herstelkostenvan in totaal 200-500 miljoen

10-25

Mogelijke toekomstige schade

350-1100

Tabel 3.2. Mogelijke toekomstige scbade aan enkele belangen (orde van grootte) bij ongewijzigd bekid

(voor zover in geld uit te drukken, in miljoenen guldens)
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HOOFDSTUK 4

Theorievorming, een historisch
overzicht vanaf de klassieken tot
omstreeks 1965

4.1. Inleiding
Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat een verschijnsel als zure regen een grote invloed
heeft op produktie- en consumptieprocessen. Hierdoor kunnen bedrijfseconornische
kosten afwijken van de maatschappelijke kosten. De bedrijfseconomische kostprijs
vormt in dat geval geen weergave van de voor de produktie opgeofferde kosten. Er
treedt een verstoring op van de allocatie van produktiemiddelen. Van de goederen en
diensten, waarvan de produktie en consumptie gepaard gaat met de emissie van zure
en verzurende stoffen, worden er te veel geproduceerd. Bij de bedoelde produktie- en
consumptieprocessen wordt de koper immers niet geconfronteerd met de hogere
maatschappelijke kostprijs.
In een aantal gevallen tast de emissie van zure en verzurende stoffen direct de welvaartspositie van economische subjecten aan. Dat is het geval bij de aantasting van gezondheid en bij de aantasting van bezittingen zoals gebouwen en metalen constructies. Bij de bossterfte wordt niet alleen een kapitaalgoed - het hout van de bomen aangetast, maar eveneens worden alle andere maatschappelijke functies die het bos nu
en in de toekomst kan hebben, aangetast. Men kan concluderen dat zure regen als een
van belang zijnde economisch verschijnsel kan worden beschouwd. Hoe benadert
men in economische theorieen een dergelijk verschijnsel? Uiteraard werd in oudere
economische theorieengeen aandacht aan het verschijnsel zure regen besteed, aangezien het verschijnsel nog niet als zodanig bekend was. Overigens bewegen de meeste
van belang zijnde theorieen zich op een zodanig abstractieniveau, dat men geen aandacht besteedt aan zo'n concreet verschijnsel als zure regen. Veel eerder gaat men in
deze theorieen van meer algemene categorieen uit als natuurlijke hulpbronnen, milieu-aantasting, het milieu, de natuur en dergelijke. Vanuit deze invalshoek wordt de
van belang zijnde theorie besproken.
Na 1965 wordt een steeds algemener onbehagen merkbaar ten aanzien van milieuvervuiling en aantasting van natuurlijke processen. Mede onder invloed van dit onbehagen zochten economen na 1965 naar andere invalshoeken om het milieuprobleem
te bestuderen. Daarom behandelen we in dit hoofdstuk de theorievorming tot 1965.
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4.2. Het natuurlijke systeem bij de Klassieken
De Klassieken hanteerden een algemeen begrip natuur, dat naast arbeid en kapitaal
als produktiefactor werd gezien. Het gevolg hiervan is, dat bij klassieke auteurs geen
thematische behandeling van een onderwerp als natuurlijke hulpbronnen, milieu en
milieu-aantasting te vinden is:
I<lassieke auteurs gaan op verschillende manieren om met het belang van de produktiefactor nat:uur. Enerzijds is er een groep auteurs, die geen enkele beperking ervaart
in de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Adam Smith is de meest bekende
vertegenwoordiger van deze groep. Hij geeft een optimistisch beeld over de toekomstige produktie- en consumptiemogelijkheden. Deze optimistische maatschappijvisie
past in het toen heersende tijdsbeeld. Dit tijdsbeeld werd gevoed door de maatschappelijke ontwikkeling in die periode. Vorderingen in de wetenschap en de techniek,
alsmede de geleidelijke, economische en militaire onderwerping van de Nieuwe Wereld, vormden een bevestiging van de menselijke vermogens. De relatieve schaarste
aan natuurlijke hulpbronnen zou in deze gedachtengang worden omgezet in een relatieve overvloed. De strijd met de Natuur zou door de mens in zijn eigen voordeel
worden beslist. Men duidt dit proces aan met de term Industriele Revolutie, die in
Engeland in de tweede helft van de achttiende eeuw op gang kwam.
De vooruitgang vindt zijn economische oorsprong volgens Smith in de werking van
de markt en een steeds verdergaande arbeidsdeling. Deze arbeidsdeling doet de arbeidsproduktiviteit sterk stijgen. Toename van de produktieomvang en de handel is
het gevolg. Dit proces dient te worden gestimuleerd door alle barri8res, die mensen
tegen deze ontwikkeling hebben opgeworpen, af te breken.
De grote voordelen van deze arbeidsdeling, die Adam Smith beschrijft, ontleent hij
aan de fabricage van spelden. Maar een land als Engeland was in die tijd eerder een
agrarisch dan een industrieel land. Zo schat Young dat de agrarische produktie in Engeland en Wales in 177045% van het nationale produkt bedroeg: De ontwikkeling
in de agrarische sector gaf echter veel minder reden tot een vooruitgangsgeloof. Dean
en Cole schatten, dat de agrarische produktie in hetVerenigd Koninkrijk in de eerste
helft van de 18e eeuw met 11% steeg en in de tweede helft met 13%. De groei van de
bevolking in die periode was volgens hen 11% en 51%. [P. Deane en WA. Cole,
1968.] Een en ander had een stijging van de graanprijs ten gevolge; deze steeg van
1795 tot 1805 met 178%.
Het gevolg van deze ontwikkelingen was, dat Wassieke economen in de periode rond
1800 een veel minder optirnistisch toekomstbeeld hadden dan bijvoorbeeld Adam
Smith, die de aandacht op industriele processen richtte. Wanneer de aandacht vooral
op de agrarische produktie wordt gericht, komt de vraag op of de hoeveelheid en de
kwaliteit van de beschikbare landbouwgronden wel toereikend zouden zijn voor de
voedselbehoeften van de bevolking.
Als gevolg van deze ontwikkelingen ging men explicieter aandacht besteden aan de
relatie tussen de natuurlijke hulpbronnen en de mogelijke vooruitgang in vooral de
1

2

In de gangbare handboeken zat men dan ook tevergeefs zoeken naar een bespreking van klassieke auteurs, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan dem thema's. Zie bijvoorbeeld:JA
Schumpeter, 1954; A. Nentjes, 1971; M. Blaug, 1978; A. Piettre, 1970; P. Frantzen, 1973.

Geciteerd door

S.

Hollander, 1973, The economics ofAdam Smith.
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agrarische sector. Hierbij ontwikkelde men de zogenaamde Wet van de Afnemende
Meeropbrengsten. Deze wet vinden wij reeds in 1798, bij Malthus, als hij voor de eerste keer over bevolkingsvraagstukken schrijft. [T.R. Malthus, 1798.] Bij deze theorie
gaat men bij de agrarische produktie ervan uit dat de output bij de inzet van meer
middelen relatief afneemt. Dit uitgangspunt kan men grafisch als volgt weergeven:

output aan

agrarische

produkten
per opper-

vlakte eenheid

inzet van produktiemiddelen per oppervlakte-eenheid.
Figuur 4.1. Wet vande Afnemende Meeropbrengsten

Deze wet ontleende men aan de concrete situatie in Engeland in deze periode. De opkomst van handelaren en industrielen leidde daar tot een zwakkere positie van de landadel, die vooral afhankelijk was van de agrarische produktie. De verslechtering van
deze positie en de toenemende vraag naar voedsel leidde er toe dat deze landadel
zocht naar uitbreiding van de produktie en van de opbrengsten. In Engeland was dit
vooral mogelijk door het in gebruik nemen en verkavelen van niet-gecultiveerde gemeenschapsgronden. Deze toeBigening van gemeenschapsbezit door de landadel ge-

beurde in Engeland op legale wijze. Er was namelijk een wetuit 1235, die het de landheer mogelijk maakte niet-gecultiveerde grond te ontginnen en te verkavelen; hiermede werd deze gemeenschapsgrond privaatbezit van grootgrondbezitters. Dit staat
bekend als de enclosuremovement.[W. Bowden, M. Karpovich en A.P. Usher, 1970.]
Vooral via dit mechanisme werd de agrarische produktie uitgebreid.
Met name in de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw werden op
deze manier grote oppervlakten woeste grond omgevormd voor commerciele agrarische produktie. In zo'n situatie is er geen impuls voor technologische vernieuwingen in de agrarische sector. Deze kwamen eerst op gang na de enclosure movement,
toen andere wegen dan ontginning moesten worden gezocht, teneinde aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen.
Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat de klassieke auteurs van mening waren, dat een verbetering van de agrarische techniek de Wet van de Afnemende Meeropbrengsten niet teniet zou doen. Zo werkt David Ricardo een aantal voorbeelden
uit van technische vooruitgang in de agrarische sector. [D. Ricardo, 1975, pag. 4245.] Maar die voorbeelden brachten hem er niet toe de Wet van de Afnemende
Meeropbrengsten als onjuist te beschouwen. Dit komt er op neer dat men niet inzag
hoe het mogelijk zou zijn relatief meer agrarische produkten aan de kringlopen te
onttrekken dan op dat moment gebeurde.
"

"
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4.2.1. Het natuurlijke systeem bij Maltbus
In de eerste publikatie van Malthus over bevolkingsvraagstukken speelt de Wet van
de Afnemende Meeropbrengsten een centrale rol. [T.R. Malthus, 1798.] Deze brengt
hij in verband met zijn visie op de uitbreiding van de bevolking. Malthus gaat ervan
uit dat de mens een biologische drang heeft om zich voort te planten, evenals dat bij
dieren het geval is. Daarnaast bestaan er echter enkele remmen - "checks" - die aan
de uitbreiding van de bevolking een zekere begrenzing stellen. Ziekte en gebrek voor Malthus de «positive checks" - veroorzaken een hoog sterftecijfer waardoor de
bevolkingsomvang naar beneden wordt gedrukt. De "preventive checks" remmen het
aantal geboorten. Naast deze tweedeling verdeelt Malthus de "checks" nog eens in
drie meer normatieve categorieen: "misery, vice and moral restraint". Als een soort
"mastercheck" boven alle andere plaatst hij «the means of subsistence". Deze worden
soms gedefinieerd als een biologisch minimum aan voorzieningen, en soms worden ze
omschreven als een cultureel bepaald minimum aan voorzieningen, die voor het menselijk bestaan zijn vereist.
De kern van het betoog van Malthus is dat de bevolking zich steeds zal uitbreiden,
omdat de verwekking steeds doorgaat tot "checks" in werking treden. Dat zou er dan
op neer komen, dat uiteindelijk "the means of subsistence" de grootte van de bevolking zou bepalen. Uitgaandde van de Wet van de Afnemende Meeropbrengsten is de
capaciteit van de mens om zich voort te planten groter dan het vermogen het aanbod
van voedsel uit te breiden. De bevolking zou zich via een exponentiele groei uitbreiden, terwijl het aanbod van voedsel niet zo sterk kan groeien. In deze gedachtengang
is er altijd sprake van een hoge bevolkingsdruk en een laag niveau van voedselvoorziening. Volgens Malthus kan men hieraan slechts ontkomen door het in acht nemen
van de "moral restraint": het zichzelf beperkingen opleggen bij het verwekken van

kinderen.
Malthus heeft veel aandacht besteed aan een getalsmatige onderbouwing van zijn
theorie8n. De juistheid van deze cijfers is vaak in twijfel getrokken. Bovendien is
Malthus vele maten aangevallen op de praktische en theoretische onhoudbaarheid van
zijn theorie: Het ligt voor de hand te veronderstellen dat latere auteurs bij het leveren van kritiek zich onbewust lieten leiden door uit te gaan van de situatie, waarin zij
zich op dat moment bevonden. Later in de 19e eeuw en vooral in de 20e eeuw was dat
een situatie, waarin voorraadgrootheden als steenkolen en ijzererts op steeds grotere
schaal als natuurlijke hulpbronnen werden gebruikt. Als gevolg hiervan namen "the
means of subsistence" sterker toe dan de bevolking. Met andere woorden: Men zag de
conclusies van Malthus door de werkelijkheid gelogenstraft. Deze weerlegging van

Malthus' theorie is slechts mogelijk doordat er veranderingen optraden in het gebruik
van natuurlijke hulpbronnen.
4.2.2. Het natuurlijke systeem bij Ricardo
Het natuurlijke systeem komt bij Ricardo aan de orde bij zijn grondrentetheorie. De
grondrente zag hij als "that portion of the produce of the earth wich is paid to the
landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil." [D. Ricardo,
1972, pag. 33.] Zijn grondrentetheorie staat in het kader van een samenhangende
3

Zie bijvoorbeeldJoseph A. Schumpeter, 1954, pag. 250-258 en 578-584.

'

39

theorie over het econornische proces, waarbij het vooral gaat om de verdeling van de
opbrengsten over de produktiefactoren. Een essentiEel punt bij deze verdeling is het
ontstaan van het verschijnsel grondrente. Ricardo meende dat de grondrente gedifferentieerd is. Om dit te bewijzen ging hij uit van het principe van de Ahiemende Meeropbrengsten. Zijn redenering verloopt als volgt.
Aangezien land een verschillende kwaliteit heeft voor de agrarische produktie en de
bevolking toeneemt, worden gronden successievelijk in gebruik genomen. In eerste
aanleg wordt de vruchtbaarste grond in cultuur gebracht. Later volgen gronden met
een lagere opbrengst per oppervlakte-eenheid. Als we veronderstellen dat op die achtereenvolgens in gebruik genomen gronden, de inzet van de hoeveelheid arbeid en

kapitaal per oppervlakte-eenheid gelijk is, betekent dit dat de opbrengst per oppervlakte-eenheid, door het verschil in vruchtbaarheid, niet gelijk is.
Ricardo veronderstelde dat drie stukken grond op de markt een netto-opbrengst van
100, 90 en 80 eenheden hebben. De kapitalistische boeren zullen door de concurrentie een gelijke opbrengst voor zichzel f ontvangen en dat is 80. Aan grondrente wordt
dan respectievelijk 20, 10 en 0 aan de landheer betaald. Bijde minst vruchtbare grand
ging Ricardo er namelijk vanuit dat de grondrente 0 is. Dat is namelijk de grond die
nog net in produktie wordt gebracht bij een toenemende bevolking.
Het steeds meer in gebruik nemen van minder vruchtbare grond leidt ertoe, dat de
grondrente voor de vruchtbaardere gronden steeds hoger wordt. Hiermede wordt
duidelijk dat de grondrentetheorie van Ricardo vooral het vraagstuk van de verdeling
aan de orde stelt. Ricardo past deze redenering van de afnemende meeropbrengsten
niet alleen op agrarische grond toe, maar ook op Inijnen. ID. Ricardo, 1972.]
4.2.3. Het natuurtijke systeem bij Jobn Stuart Mill

In zijn Principles of Political Economy sloot Mill zich aan bij de hiervoor genoemde
uitgangspunten. Vanuit dat uitgangspunt is zijn opvatting over de noodzaak van een
"Stationary State" gemakkelijk te verklaren. Deze «Stationary State" hangt samen
met de beperkte mogelijkheden, die de agrarische produktie in deze opvatting heeft.
Op dit punt zien we een duidelijke parallel met Malthus.
Bij Mill O.S.Mill, 1886, pag. 452-455.] komen er echter andere argumenten bij om de
toestand van een Stationary State te rechtvaardigen. In de eerste plaats legde Mill veel
aksent op de verdeling van de rijkdommen der aarde. Hij was namelijk van mening dat
uitbreiding van de rijkdom der rijken weinig nut zou opleveren, zolang er voor de armen geen verandering in hun positie zou optreden. Een tweede argument ter verdediging van de Stationary State ligt in het verlengde hiervan. In een toestand van een
Stationary State is men niet steeds in een positie waarin men zich tegen andere mensen moet afzetten; er is geen noodzaak, zich op een agressieve manier tegenover anderen te gedragen. In dit verband pleitte Mill ook voor een laag geboortecijfer, omdat
dan de stationaire situatie met een redelijke verdeling veel gemakkelijker te bereiken

zou zijn.
Een niet zo hoge bevolkingsdichtheid is volgens Mill ook nodig voor de psychische
omstandigheden waarin de mens optimaal zou kunnen functioneren. Mensen hebben
het namelijk nodig dat ze zich ook in eenzaamheid kunnen terugtrekken. In een overbevolktland bestaan daarvoor geen mogelijkheden meer. Op dit punt komt bij Mill
ook het argument naar voren dat de natuur als belevingswaarde voor de mens van
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belang is. U.S. Mill, 1886, pag. 454.] Mill zag twee mogelijkhden voor het bereiken
van een stationaire situatie. De eerste mogelijkheid was het verstandige handelen van
mensen ten aanzien van de verdeling van rijkdommen en van beperkingen bij de
voortplanting. In deze stationaire situatie is er plaats voor goed funktionerende mensen, in een omgeving waar de natuur nog redelijk intakt is. Als de mens niet bewust
kiest voor de hierboven beschreven toestand, ontstaateen andere stationaire toestand.
Deze heeft te maken met de Wet van de Afnemende Meeropbrengsten. Dan is onaangetaste natuur ver te zoeken, zijn de rijkdommen niet goed verdeeld en worden er
geen beperkingen toegepast ten aanzien van de voortplanting. Dan zal de natuur de
mens in een stationaire toestand brengen. Maar dat is er 66n waarin de wal het schip
keert.
4.2.4. Het natuurlijke systeem bij Marx
Het is niet eenvoudig een afgerond beeld te geven van de opvattingen van Marx over
het natuurlijke systeem. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het samenhangende karakter van Marx' opvattingen in 66n theoretische conceptie. Een tweede pro-

bleem doet zich voor in de moeilijke toegankelijkheid van de ideeen van Marx, die
niet in het minst ontstaat door de grote omvang van zijn werken. Bovendien is er nog
wel verschil aan te wijzen tussen de "jonge" en de «oude" Marx. Mede als gevolg van
de toenemende aandacht voor milieuproblemen wordt de laatste tijd meer aandacht
aan Marx' opvattingen ten aanzien van natuur en milieu besteed.
Waarschijnlijk is het meest kenmerkende van Marx' opvattingen over de natuur, dat
deze niet op zichzelf kan bestaan. Marx meende dat de natuur alleen betekenis kan
krijgen door het handelen van de mens met de natuur. Door de natuur te gebruiken
en deze toe te eigenen voor de produktie van wat hij nodig heeft, ontstaat het bewustzijn dat er een natuur is. En door de natuur te gebruiken en te veranderen, verandert
de mens zijn bewustzijn en zijn maatschappij.
In dit proces, waarbij de natuur wordt gebruikt, dient de mens zich aan de wetmatigheden van de natuur te onderwerpen. Dit proces is volgens Marx de menselijke arbeid. [K. Marx, 1970, pag. 121.]Maar natuurlijke zaken stonden voor Marx niet apart
van de historische en maatschappelijke situatie. Hij zei over deze samenhang: "De
produktie van het leven, zowel van het eigen in de arbeid als van het vreemde in de
voortplanting, verschijnt nu al onmiddellijk als een dubbele verhouding; enerzijds als
natuurlijke, anderzijds als maatschappelijke verhouding".[K Marx. 1972, pag 29.] In
deze visie zette hij zich sterk af tegen de opvattingen van economen als Malthus, die
het natuurlijke proces en de maatschappij als een afzonderlijke grootheid beschouwden, waarvoor eigen wetmatigheden gelden. Het ligt voor de hand, dat Marx voor atlerlei min of meer geYdealiseerde en romantische opvattingen van de natuur niet veel
goede woorden over had. Voor Marx was zo'n opvatting een hersenschim, die niets
van doen had met de concrete menselijke werkelijkheid.
Zoals we zagen, wordt in de visie van Marx de natuur en de daar aanwezige mogelijkheden met behulp van menselijke arbeid gebruikt om goederen voort te brengen.
Deze goederen kunnen direct voor de consumptie worden bestemd of het kan gaan
om middelen, die nodig zijn om de produktie van andere goederen te realiseren, de
zogenaamde produktiemiddelen.

Dit geheel noemt hij de produktiekrachten.

De produktiekrachten lainnen bij Marx niet op zichzelf worden beschouwd. De
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produktieverhoudingen bepalen de macht om de produktiemiddelen te gebruiken. In
onze samenleving is de produktie in fabrieken met grotere eenheden georganiseerd.
Aangezien de bezitters van de produktierniddelen de inzet van die middelen bepalen,
spreken we van een kapitalistische produktiewijze. Bij deze produktiewijze wordt voor
de markt geproduceerd met het oogmerk winst te maken. In Marx' opvatting wordt
daar ook niet de gebruikswaarde betaald maar de ruilwaarde. De ruilwaarde is hoger
dan de gebruikswaarde als gevolg van de uitbuiting van de arbeider. Deze uitbuiting
van de arbeid vindt zijn oorsprong in de produktieverhoudingen. In deze gedachtengang is het een logische stap om te stellen dat het verdwijnen van uitbuiting en het opheffen van vervreemding van de arbeider ten aanzien van zijn eigen werk eerst mogelijk is als de produktieverhoudingen zijn veranderd. Dit laatste is voor Marx een historisch proces, dat onafwendbaar zijn eigen wetmatige ontwikkeling zal doormaken.
Het hiervoor genoemde begrippenapparaat is door Marx ontwikkeld om de onderdrukking, uitbuiting en vervreemding van de werkende bevolking in een analytisch
kader te kunnen plaatsen. Maar Harmsen merkt in dit verband op: "Het kapitalisme
pleegt zowel roofbouw op de natuur als op de werkende bevolking, met dit verschil
dat de natuur zich niet kan verzetten, zoals dit met de arbeiders w61 het geval was".
[G. Harn sen, 1974, pag. 38.] Bij Marx zelfvinden we deze gedachtengang echter niet
terug. Het gaat bij hem om de positie van de arbeider en de uitbuiting daarvan.
Zoals we hiervoor zagen, leeft bij Marx wel de opvatting dat het natuurlijke systeern
van zeer groot belang is bij het proces van de maatschappelijke voortbrenging van
goederen. Op meerdere plaatsen vinden we dit in zijn teksten. [M.E.W. deel 19, pag.
15-16; deel 23, pag. 528-530.]

4.3. De ontwikkeling van ongeveer 1870-1900
Klassieke economen hebben zich niet alleen met natuurlijke hulpbronnen en bevolkingsvraagstukken bezig gehouden. Een van de eerste Idassieke auteurs Adam Smith
[Adam Smith, 1776.] richtte zich veel meer op de industriele produktie en de daar optredende arbeidsdeling. In dit proces speelde de werking van vraag en aanbod zoals
die op de markt tot uiting komt een grote rol.
In de ontwikkeling van de Industriele Revolutie werden de kwantitatieve aspecten van
het marktmechanisme steeds belangrijker. Dit had te maken met veranderingen die in
de samenleving van die tijd ontstonden. De produktie van goederen kreeg steeds
meer een industrieel karakter, waardoor de noodzaak deze goederen op internationale markten te verhandelen eveneens toenam. De natuurwetenschappen namen een
hoge vlucht en daar was de mogelijkheid tot het meten van verschijnselen groot.
Hierdoor ontstond "een verschuiving van de belangstelling naar de feitelijke observeerbare economische en technische vooruitgang van het concrete ogenblik; de toepassing van de "positieve" wetenschap als hulpmiddel en als meetinstrument bij die
vooruitgang ("science as measurement")" [B. Goudzwaard, 1976, pag. 101.]
De Klassieken gingen uit van de zogenaamde arbeidswaardeleer, dat wil zeggen dat
de waarde van een goed wordt bepaald door de hoeveelheid arbeid die voor de voortbrenging van dat goed noodzakelijk is. Men kwam steeds meer op het idee dat de
waarde van een goed wordt bepaald door de werking van vraag en aanbod op de
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markt, en niet door de hoeveelheid in het produkt geYncorporeerde arbeid. De op de
markt geldende prijs is in deze gedachtengang het resultaat van een zekere spanning
tussen de wensen van de economische subjecten en de op dat moment aanwezige mogelijkheden aan deze wensen te voldoen. In de waardebepaling staan de voorkeuren
van de economische subjecten derhalve centraal. Het objectieve waardebegrip van de
Klassieken wordt door de neo-klassieke economen vervangen door een subjectief

waardebegrip.
Een groot aantal economen ging zich in de eerste plaats bezig houden met dit vrangstuk van de relatieve schaarste. [C. Menger, 1871; W.S. Jevons, 1888; L. Walras,
1874-1877; A. Marshall, 1925.] Aan natuurlijke hulpbronnen wordt niet of nauwelijks
meer aandacht besteed. Marshall was van mening dat technologische ontwikkelingen
het ongelijk van Malthus aantoonden. [A. Marshall, 1925, pag. 180.] Maar deze technologische ontwikkeling was alleen mogelijk door de inzet op grote schaal van voorraadgrootheden als ijzer en kolen. Als gevolg van veranderingen in produktieprocessen is de plaats en de functie van de natuurlijke hulpbronnen in de economische theorie van Marshall derhalve een andere dan bij Malthus c.s.
Marshall besteedde aandacht aan de prijsvorming van grond. Hij behandelde hier
apart van elkaar agrarische grond en stedelijke grond. Zo wordt door Marshall een
heel hoofdstuk (Book V, Chapter XI) gewijd aan "Marginal costs in relation to urban
values". Marshall besprak alleen ecologische processen voor zover deze processen in
het marktgebeuren tot uitdrukking komen. Hij behandelde bijvoorbeeld de chernische vruchtbaarheid van de bodem als het over agrarische grond gaat. [A Marshall,
1925, pag. 146.]
Daarnaast vinden we bij Marshall nog een gedachte die nogal hedendaags aandoet:
"Against this must be set the growing di fficulty of getting fresh air and light, and in
some cases fresh water, in densely populated places. The natural beauties of a place of
fashionable resort have a direct money value which cannot be overlooked". [A. Marshall, 1925, pag. 166.] Met deze uitspraak deed Marshall echter verder niets. Waarschijnlijk zag hij geen mogelijkheden dit verder uit te werken. In het raam van het
functioneren van het prijsmechanisme zoals hij dat beschrijft, was dat ook geen simpele zaak.
Een belangrijk begrip dat Marshall hanteert bij de verldaring van het marktgebeuren,
is het externe effect («external economies"). Dit externe effect had bij hem betrekking
op situaties waarbij expanderende ondernemingen niet alleen zelf hiervan voordelen
hebben via een dalende kostencurve ("internal economy"), maar ook andere ondernemingen voordelen hebben van deze expansie ("external economy"). [A. Marshall,
1925, pag. 314.] Marshall breidde dit begrip niet verder uit naar de kostenkant
("external diseconomy").

4.4. De ontwikkeling van 1900 tot 1960
Het ligt voor de hand dat in de begin fase van de Industriele Revolutie het hoo fdaksent
werd gelegd op de externe voordelen en niet op de externe nadelen van het industriele
proces. In eerste instantie bracht de expanderende produktie volgens de gangbare opvatting slechts zichtbare voordelen met zich mee. Blaug spreekt dan ook van "a

43

common tendency in the interwar literature to regard external economies as economic curiosa". [M. Blaug, pag. 366.]
In de eerste helft van de twintigste eeuw vinden we alleen bij Pigou [A.C. Pigou,
1952.] uitgebreidere aandacht voor deze problematiek. Zijn studie bevat een samenvattende behandeling van een groot aantal principiele problemen die bij de beoefening van de economische wetenschap kunnen ontstaan. Zijn benadering is vooral een
theoretische; hij trachtte de defini8ring en de betekenis van de in de economie gehanteerde begrippen duidelijk te maken. Vanuit dat gezichtspunt besteedde Pigou veel
tijd aan het begrip "National Product".
Hierbij maakte hij onderscheid tussen het sociale en het private produkt. De divergentie tussen deze twee begrippen ontstaat in principe "out of a service or disservice
rendered to persons other than the contracting parties". [A.C. Pigou, 1952, pag. 192.]
Met andere woorden: het handelen van marktpartijen heeft ook invloed op de welvaart van niet-marktpartijen. Deze invloed kan volgens Pigou zowel positief als negatief zijn. De door Pigou genoemde voorbeelden van "services and disservices" liggen
voor een deel op het terrein van de luchtverontreiniging, waarbij in een voetnoot
wordt gewezen op onderzoek naar de kosten hiervan ("Actual economic loss due to
coal smoke'D. [A.C. Pigou, 1952, pag. 184.] De kosten van verontreiniging spelen zich
af op het vlak van directe kosten voor het extra wassen van kleding en dergelijke in

verontreinigende gebieden.
In de eerste helft van de twintigste eeuw schreven ook auteurs als King, Fabricant,
Kuznets en Denison over deze problematiek. [W.J. King, 1919; S. Fabricant, 1947;
E.F. Denison, 1947; S. Kuznets, 1947, Volume V. pag. 218-219] De discussie hierover ontstond vooral als gevolg van de noodzaak analytische begrippen als "social income" operationeel te maken. Bij het begrip "social income" of zoals dat later werd
genoemd "national income", kwam de vraag naar voren of de prijs van een goed gelijk
gesteld kan worden aan de waarde ervan.
Uitgaande van de analyse van Marshall en Pigou ligt het voor de hand dat men dan
aandacht pat besteden aan de werkelijke betekenis van het begrip extern effect. King
die reeds in 1919 hierover publiceerde, was van mening dat toeneming van inkomen
nog wel iets anders was dan toeneming van rijkdom, omdat een hoog inkomen in een
geindustrialiseerde samenleving gepaard ging met het ontstaan van schaarste aan natuurgoederen, die voorheen vrij aanwezig waren (wild, fruit, mooi landschap e.d.).
Bovendien vond er bij de produktie intering plaats van uitputbare grondstoffen en
energiedragers zoals metalen en kolen. King wees ook op het verlies aan materie uit
de kringlopen door het kappen van bossen. Later, toen het operationeel worden van
het begrip nationaal inkomen dichterbij kwam, kwamen de door King in 1919 aangevoerde argumenten weer naar voren in de discussie. Zo bepleitte Fabricant in 1947
om bij de bepaling van het nationale inkomen rekening te houden met de uitputting
van grondstoffen en energievoorraden. Hij was van mening dat deze uitputting van
fossiele en niet-fossiele natuurlijke hulpbronnen als kostenpost op de hoogte van het
nationale inkomen in mindering moest worden gebracht.
Denison stelde zich echter op het standpunt dat dit niet gewenst was. Hij zag de natuur kennelijk als een oneindige grootheid, waarvan de opbrengsten zonder enig bezwaar konden worden verteerd. Deze discussie tussen Denison en Fabricant vertoonde een uitslag die in overeenstemming was rnet de mastschappelijke opvattingen van
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dat moment: de natuur is zo'n oneindige grootheid, dat men zich niet druk hoeft te
maken over zoiets als uitputting. Voor zover wij konden nagaan, wordt dan ook door

alle landen bij de bepaling van de hoogte van het nationale inkomen geen rekening
gehouden met dit soort zaken. De vorming van een sterk produktie-apparaat bij volledige werkgelegenheid werd als 66n van de belangrijkste maatschappelijke doelstellingen ervaren. De mogelijke aantasting van natuurlijke hulpbronnen werd als onbelangrijk ter zijde geschoven.
Hoewel Kapp reeds in 1950 een omvangrijke studie over deze problematiek ver-

richtte [K.W. Kapp, 1950.] speelde hij in de discussie over de wijze waarop het begrip
nationaal inkomen operationeel gemaakt moest worden, geen rol. Kapp stelde dat de
ondernemingsgewijze produktie gepaard pat met veel nadelige effecten. Deze nadelige effecten kunnen liggen op het gebied van de tewerkstelling zoals bedrijfsongevallen, beroepsziekten, bedrijfssluitingen en het verloren gaan van kennis door technologische veranderingen. 4 Deze nadelige effecten kunnen echter ook op andere terreinen optreden; ze zijn in de visie van Kapp immers inherent aan de ondernemingsgewijze produktie. Op deze manier beschrijft hij luchtverontreiniging, waterverontreiniging, aantasting van flora en fauna en energievraagstukken.
Al deze "sociale kosten" zijn volgens Kapp inherent aan ons economische stelsel:
«
Der Kapitalismus musz in der Tat als eine Wirtschaft der unbezahlten Kosten bezeichnet werden; "unbezahlt" weil ein wesentlicher Teil der wirklichen Produktionskosten nicht in die Kallailationen der Unternehmungen eingeht; statt dessen werden
die Kosten auf Drittpersonen oder die Gesellschaft als Ganzes abgewdlzt". [K.W.
Kapp, 1950, pag. 200.] Waarschijnlijk ligt in deze fundamentele kritiek op het Westerse economische stelsel de belangrijkste oorzaak van het feit, dat de invloed van
Kapp nogal gering is geweest.
Hueting is 66n van de eersten die in 1974 uitgebreid aandacht besteed heeft aan het
werk van Kapp. [R. Hueting, 1974, pag. 61-66.] Hierbij blijkt dat Hueting de door
Kapp gegeven uiteenzetting van schade aan het milieu wel onderschrijft, maar dat hij
vindt dat Kapp "een simplistische voorstelling van zaken geeft, als deze stelt dat de
onderneming optreedt als een soort uitbuiter, die de lasten van met name de milieuverslechtering laat drukken op zijn werkers, de konsument en de gemeenschap als geheel. Het is m.i. in de maatschappelijke orde van vandaag niet denkbaar dat elk van
deze categorieen dit lijdzaam zou ondergaan, wanneer daar voor die groepen geen
voordelen in de vorm van produkten tegenover zouden staan tegen een prijs die aanzienlijk lager is dan bij inkalkuleren van externe effecten". [R. Hueting, 1974, pag.
66.] Bij dit verschil van opvatting gaat het in de eerste plaats om een verschil van interpretatie van de maatschappelijke werkelijkheid. Dit verschil is wellicht goed duide-

lijk te maken aan de hand van de volgende uitspraak van Kapp: "Man darf annehmen,
dasz die volkswirtschaftlichen Kosten der Privatwirtschaft an
Bedeutung und Umfang
gewinnen durften, je mehr die Gesellschaft sich ihrer bewuszt wird und in nicht-monetaren Werten zu denken lernt. Die schlieszliche Ermittlung der konkreten GrBsse

der einzelnen volkswirtschaftlichen Kostenarten kann aber, wie wir im 2. Kapittel
ausge ihrt haben, nur auf Grund einer allgemeinverbindlichen gesellschaftlichen

4

Geciteerd uit de Duitse vertaling: K. William Kapp, 1958, pag. 57.
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Wertschdtziing erfolgen". [k.W. Kapp, 1950, pag. 200.] Huetings vraagstelling is
juist hoc "de milieufunkties in geld te waarderen". [R. Hueting, 1974, pag. 10.]
Hieruit blijkt hoe verschillend deze uitgangspunten zijn. Enerzijds Kapp, die stelt dat
het gaat om het leren denken in niet-monetaire grootheden en anderzijds Hueting,
die de schade san het milieu juist in geldswaarden wil uitdrukken. Op de grote verschillen, die als gevolg van deze verschillende opvattingen ontstaan, zullen we in volgende hoofdstukken nader ingaan.
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HOOFDSTUK 5

Theorievorming, een overzicht van de
belangrijkste auteurs vanaf omstreeks
1965

5.1. Maatschappelijke ontwikkeling
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lag een groot deel van Europa in puin.
Van groot belang was de opbouw van het land en het opgangbrengen van de produktie en consumptie van goederen en diensten. Produktie was in die gedachtengang een
op zichzelf goede zaak. De ervaring uit de jaren dertig met honderdduizenden werklozen speelde hierbij een grote rol.
Dit proces werd nog versterkt door de internationale machtsverhoudingen. De tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en de U.S.S.R. leidde tot blokvorming en
later tot de zogenaamde Koude Oorlog. In West-Europa heerste in brede lagen van

de bevolking de vaste overtuiging dat op een gegeven dag de Russen West-Europa
zouden binnenvallen. De N.A.V.0. werd opgericht, evenals het Pact van Warschau
en de Koude Oorlog werd fanatiek gevoerd. Opvoering van de produktie was ook uit
militair oogpunt noodzakelijk. Deze gedachtengang werd algemeen aanvaard.
In de loop der jaren zestig kwam er echter een proces op gang, waardoor allerlei vragen over zin en doel van de maatschappij konden worden gesteld. Deze vragen waren
niet van academische aard, maar waren de uiting van allerlei maatschappelijke onlustgevoelens. Aan het einde van de jaren zestig ontlaadden deze onlustgevoelens zich:
Mei-Opstand in 1968 in Parijs; Maagdenhuisbezetting in Amsterdam; in 1969 werd
de Katholieke Hogeschool in Tilburg bezet; en op allerlei plaatsen in de Verenigde
Staten en Europa ontstonden er studentenonlusten. Bij deze min of meer revolutionaire toestanden ging het niet alleen om zaken als democratie op de universiteiten en
om de oorlog in Vietnam; het ging om dieper liggende zaken, waarbij de vanzelfsprekenheid van de gevestigde orde in het geding was. Er ontstond een situatie, waarin
fundamentele zaken ten aanzien van normen en waarden niet meer op voorhand vaststonden.

Hierdoor kon ook de vanzelfsprekenheid van een voortgaande produktiegroei ter discussie worden gesteld. Het hiervoor beschreven proces werd versterkt door de negatieve omstandigheden, waaronder de expanderende produktie plaatsvond. De negatieve externe effecten van de produktie waren in de 19e en de eerste helft van de 20e
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eeuw vooral waarneembaar bij de klasse van de fabrieksarbeiders. Het werkmilieu in
veel fabrieken was slecht voor de gezondheid, terwijl het woonmilieu in de arbeiderswijken rond de fabrieken vaak miserabel was.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde deze situatie. Er trad een versnelling op van
de groei van de produktie, waardoor eveneens de daarmee samenhangende negatieve
effecten in sterke mate toenamen. Deze expansie zorgde ervoor dat het "milieuprobleem" in brede lagen van de bevolking werd ervaren. Op allerlei terreinen manifesteerde deze ontwikkeling zich. Zo werd luchtverontreiniging door steeds meer mensen als een "normaal" euvel ervaren. Smogvorming in het Rijnmondgebied was het
onprettige bijverschijnsel van rustig, zonnig weer. Zwernmen in het buitenwater kon
op steeds minder plaatsen. Bepaalde vogel- en plantesoorten namen in aantal af als
gevolg van verontreiniging en moderne agrarische bedrij fsvoering. Ondanks het aanleggen van steeds meer autowegen werden deze steeds voller met auto's. Grootschali-

ge industrie- en woongebieden werden in het buitengebied aangelegd. De petrochemische industrie maakte een grote expansie door. Het gevaar van calamiteiten nam
toe. Kortom, er onstond een sit:uatie waarin de aantasting van het milieu door velen
als een min of meer alledaags verschijnsel werd ervaren. Deze situatie leidde tot
wetenschappelijke aandacht voor deze maatschappelijke problemen, met name na
1965.

5.2. Het zoeken naar een economische theorie
Toen in de loop van de jaren zestig de economische wetenschap werd geconfronteerd
met een verschijnsel als milieuvervuiling, bestond er geen pasklare theorie, die zo'n
verschijnsel verklaarde. Onder economen ontstond dan ook een discussie of"het milieu" wel tot het kenobject van de econornie behoorde. In eerste aanleg waren veel
economen er niet van overtuigd dat dit zo was. Economen, die zich met milieuproblemen bezig hielden, moesten heel vaak "bewijzen" dat het milieuprobleem tot de economie kon worden berekend. Langzamerhand is steeds meer geaccepteerd, dat milieuproblemen ook econornische problemen zijn. Als gevolg van deze situatie waren
economen gedwongen zich te beraden over een adekwate theorie. Vanzelfsprekend
ontstond die niet zo maar. De ene econoom legde andere accenten bij het milieuprobleem dan de ander. Bovendien speelden verschillen in paradigma eveneens een rol
bij het zoeken naar een relevante theorie. Hierdoor is het niet eenvoudig een duidelijk
beeld te schetsen van de ontwikkeling van de econornische theorie op dit punt. Een
historische behandeling heeft het voordeel dat een overzicht onstaat van de ontwikkeling van de discussie over het milieuprobleem in de loop van de tijd. Anderzijds biedt
een behandeling per school o f groep het voordeel dat verschillen in paradigma beter
tot uitdrukking komen.
In het algemeen kan worden gesteld, dat verschillen in paradigma bij deze theorievorming een belangrijke rol speelden. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat men veelal
trachtte op basis van bestaande uitgangspunten tot een nieuwe theorie te geraken.
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Economen die gewend waren vanuit de traditionele neo-klassieke uitgangspuntent
bezig te zijn, vonden bij Marshall en Pigou de nodige aanknopingspunten. De door
hen geTntroduceerde begrippen als positieve en negatieve externe effecten leenden
zich in principe om milieuproblemen te beschrijven. Vertrekkend vanuit deze uitgangspositie was het milieuprobleem een economisch probleem; die discussie hoefde
door deze economen dan ook niet te worden gevoerd.
Bij deze groep economen doet zich daarentegen wel het probleem voor van de afbakening van het milieuprobleem. Het begrip negatief extern effect leent zich in de eerste plaats om overlastsituaties te beschrijven, waarbij het gaat om de invloed van het
markthandelen op economische subjecten, die op dat moment geen marktpartij zijn.
Voor de benadering van een milieuprobleem als de uitputting van grondstoffen en
energiedragers is het begrip negatief extern effect veel minder bruikbaar vanwege de
beperkte relevantie en de zeer gebrekkige kwantificeerbaarheid. Neo-klassieke economen hadden aanvankelijk dan ook de neiging het milieuprobleem in de eerste
plaats als een vervuilingsprobleem te zien en meer omvattende problemen als de uitputting van natuurlijke hulpbronnen buiten beschouwing te laten. Deze problemen
kregen vooral in latere publikaties aandacht.
Dit hangt samen met een doorbrekend inzichtinbrede lagen van de maatichappij, dat
het milieuprobleem niet een beperkt verschijnsel is van te veel vuil op de verkeerde
plaatsen, maar dat er sprake is van een complex geheel waarin het ge- en verbruik van
natuurlijke hulpbronnen en energiedragers en de verstoring van ecosystemen van
fundamentele betekenis zijn. Dit had tot gevolg dat economen die vanuit de traditionele neo-klassieke theorie waren vertrokken, zich steeds meer bewust werden van de
beperkingen die de benadering vanuit het negatieve externe effect hen oplegde.
In een aantal gevallen is dan ook moeilijk aan te geven of een auteur nog wel vanuit
een traditioneel neo-klassiek uitgangspunt vertrekt. Vanuit een meer institutionalistisch georienteerde visie werd namelijk eveneens gepoogd een theorie van het milieu
te ontwikkelen. In deze benadering is over het algemeen veel meer aandacht voor de
beperktheid van het begrip negatief extern effect. Ook is er meer kritiek op de werking van het prijsmechanisme. De benadering van het neo-klassieke en het institutionalistische denken loopt in veel gevallen in elkaar over.
Naast deze theoretische benaderingen is er vooral in de meer recente literatuur veelal
sprake van een pragmatisch standpunt. Men bestudeert een enkel milieuprobleem en
grijpt daarbij weer terug op de benadering vanuit het begrip negatief extern effect.
Men gaat na hoe in dat geval de negatieve externe effecten liggen, kwantificeert deze
in een model en lost zo een milieuprobleem op. Door het partiale karakter van deze
analyse zijn uitspraken over het samenhangende geheel van de ecologische inpasbaarheid van het produktief en consumptief handelen dan niet meer mogelijk. In hoofdstuk 7 en 8 wordt hierop nader ingegaan.
Tenslotte is el aandacht besteed aan milieuproblemen vanuit een neo-marxistisch uitgangspunt. Over het algemeen besteedde men vanuit deze invalshoek eerst in een late
fase aandacht aan milieuproblemen. De fixatie van neo-marxisten op de tegenstelling
tussen arbeid en kapitaal maakte het voor hen moeilijk aandacht te besteden aan de

1

Onder neo-klassiek wordt hier iedere theorievorm bedoeld, die uitga3t van een gangbare marginalistische benadering zoals die door onder andere Marshall en Pigou is geintroduceerd.
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nieuwe tegenstelling tussen produktie en ecologie. In de eerste fase van de discussie
over milieuproblemen stellen neo- marxisten dan ook
algemeen dat opheffing van de
tegenstelling tussen arbeid en kapitaal een noodzakelijke voorwaarde is voor de oplossing van het milieuprobleem. In een latere fase van de discussie nemen neo-marxisten
een genuanceerdere positie in.
Bij de bespreking van de theorievorming op het gebied van de natuurlijke hulpbronnen, is het moeilijk een keuze te maken uit de stortvloed van publikaties die op dit terrein zijn verschenen. Vooral vanuit de neo-klassieke invalshoek zijn vele studies verricht, die meestal betrekking hebben op een geYsoleerd milieuprobleem. In dit hoofdstuk is gekozen voor een historische benadering. De historische benadering is toegepast voor de eerste auteurs op dit gebied na 1965. Over het algemeen besteedt men in
deze publikaties de meeste aandacht aan fundamentele vraagstellingen. Men zoekt in
deze periode nog naar adequate uitgangspunten; hierdoor zijn de paradigmatische
problemen en uitgangspunten nog niet zo duidelijk voorhanden.
In een latere fase gaat men problemen meer vanuit de verschillende
paradigma's benaderen. Dan ontstaan ook meer studies vanuit een neo-marxistische invalshoek.
Voor deze periode wordt daarom voor een benadering per school gekozen.
Deze indeling sluit het meest aan bij de wijze waarop de discussie na 1965 werd gevoerd. In
dit hoofdstuk worden derhalve de eerste belangrijke auteurs na 1965 behandeld. In
hetvolgende hoofdstuk komen auteurs aan bod, die meer vanuit een paradigmatische
opvatting het probleem benaderen. Uiteraard bevat dit onderscheid een arbitrair element; hetis niet steeds duidelijk of een auteur in dit hoofstuk of het volgende behandeld dient te worden. In twijfelgevallen heeft de invloed van de auteur een beslissende
rol gespeeld; in hoofdstuk 5 worden auteurs behandeld die een belangrijke rol hebben
gespeeld in het debat over de richting waarin de oplossing over milieuproblemen
diende te worden gezocht.
De meeste van deze auteurs stammen uit een neo-klassieke of institutionalistische
hoek. Zij gaan er meestal impliciet van uit dat het milieu een collectief goed is, waarvoor de overheid de verantwoordelijkheid draagt tot het instandhouden van de waarde van dit goed. Men beschouwde het milieu derhalve als een merit good.
5.2.1. E.7. Misban: Tbe Costs of Economic Grgwtb

In het boek van Mishan, dat in 1967 werd gepubliceerd, neemt het
begrip extern effect een grote plaats in. Dit hangt samen met de invloed van het werk van
Pigou. Bovendien werd na de Tweede Wereldoorlog meer aandacht aan dit fenomeen besteed:
Mishan is van mening dat de achteruitgang van het milieu serieus genomen moet
worden. Veel te veel leidende figuren fixeren hun aandacht volgens hem op meetbare
econornische grootheden, zoals de groei van de export, de
groei van het nationale
produkt en de hoogte van de goudreserves. Ter verklaring van dit gedrag wijst Mishan op de maatschappelijke druk, die leidt tot deze overwaardering van meetbare economische grootheden: «For as we become richer, surely we shall
remedy all social
evils". [EJ. Mishan, juni 1960, pag. 197-265.]
In zijn boek brengt Mishan twee verschillende zaken aan de orde. In de eerste plants
2

Zie bijvoorbeeldT. Scitovsky, 1954, pag. 197-202;J.E. Meade, 1952, pag. 54-67;
EJ. Mishan,
1965, pag. 3-34.
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schetst hij een beeld van het milieu zoals dat door hem wordt ervaren. Voor deze beschrijving draagt Mishan geen enkel "wetenschappelijk bewijs" aan. Daarna brengt hij
deze situatie in het kader van een economische theorie. Hij laat zien dat het om externe effecten gast, die de optimale allocatie van produktiemiddelen in de weg staan.
Vervolgens geeft Mishan enkele wegen aan om deze onjuiste allocatie te corrigeren.
Hij noemt daarbij de introduktie van zogenaamde leefbaarheidsrechten Camenity
rights'D en gescheiden voorzieningen ("separate facilities").
Metleefbaarheidsrechten bedoeltMishan het volgende. Mensen hel)ben recht op een
bepaalde kwaliteitvanhun leefinilieu. Hetis onaanvaardbaar dat iemand bijvoorbeeld
onbeperkt herrie zou mogen maken, of dat men het water of de lucht zou mogen vergiftigen. Als men dat toch doet, maakt men inbreuk op de leefbaarheidsrechten van
andere mensen. De wet kan het leader scheppen, waarin deze leefbaarheidsrechten
worden vastgelegd. Wanneer deze wet wordt overtreden, bestaater voorhet slachtoffer de mogelijkheid compensatie af te dwingen bij de veroorzaker van het negatieve
externe effect. Daardoor vindt als gevolg van gestegen kosten een herallocatie plaats
van produktiemiddelen.
Als het over «separate facilities" gaat, denkt Mishan sail een zodanige ruimtelijke indeling van het land, dat overlast op milicugebied in bepaalde delen van het land wel
voorkomt en in andere delen niet. In feite komt het idee van de separate facilities neer
op een ver doorgevoerde ruimtelijke ordening. Als zodanig is dit idee van Mishan dan
ook niet als nieuw te beschouwen; het principe van ruimtelijke ordening is algemeen
aanvaard.

In de benadering van Mishan over leefbaarheidsrechten zit een moeilijk te verklaren
interne tegenstrijdigheid. Mishan denkt aan een herallocatie van produktiemiddelen,
met behulp van impulsen die via het prijsmechanisme werken. Als zodanig sluit hij
zich aan bij de gangbare methoden in de welvaartstheorie, die inhouden dat de lasten
gepaard gaande met negatieve externe effecten zouden moeten worden toegerekend
aan de veroorzaker ervan. Hij zet met rekenvoorbeelden uiteen, hoe zo een betere allocatie tot stand kan komen. Aan de andere kant is Mishan van mening, dat het zeer
moeilijk lijkt de negatieve externe effecten te kwantificeren. Dit wordt veroorzaakt
doordat ze op allerlei plastsen voorkomen en zich moeilijk voor kwantificatie lenen.
Bovendien is het niet eenvoudig de externe effecten toe te rekenen aan bepaalde wel
omschreven economische activiteiten. Tenslotte stelt Mishan dat de niet kwantificeerbare effecten veel belangrijker zijn dan de wel te kwantificeren effecten.
Het lijkt ons toe, dat de twee verschillende invalshoeken hier tot tegenstrijdigheden
leiden. Uit de directe waarneming van de maatschappelijke werkelijkheid komt Mishan tot de conclusie dat kwantificering welhaast onmogelijk is. Als hij echter tracht
deze werkelijkheid naar een economische theorie te brengen, hanteert hij de gangbare rekenvoorbeelden uit de welvaartstheorie, die eigenlijk volgens de eerste confrontatie met de werkelijkheid niet bruikbaar zouden zijn. In het E.S.B.-nummer van 20
maart 1968, dat geheel gewijd is aan "de kosten van de economische groei" en de economenconferentie over dit onderwerp, wordt door verschillende auteurs uitgebreid
aandacht besteed aan de ideeen van Mishan. Het valt daarbij op, dat geen van de auteurs aandacht besteedt aan de hiervoor vermelde interne tegenstrijdigheid U. Pen, 20
maart 1968, pag. 246-249; P. Hennipman, 20 maart 1968, pag. 250-253; S.E. Pronk,
20 maart 1968, pag. 254-256; R. Hueting, 20 maart 1968, pag. 263-264; J.F. Hiind en
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J. Lintjer, 20 maart 1968, pag. 264-265.]. Het lijkt ons toe, dat het polemische karakter van het werk van Mishan er gemakkelijk toe leidt dat in de eerste plaats de principiale vraag aan de orde komt ofzijn visie al of niet juist is. Pas in een latere fase kan de
vraag worden gesteld of de negatieve externe effecten te kwantificeren zijn en zo ja,
hoe dit zou moeten gebeuren. In het proefschrift van Hueting [R. Hueting, 1974,
pag. 83.] neemt deze kwantificering een belangrijke plaats in, zoals wij hierna zullen
zien. De ideeen van Mishan hebben grote invloed gehad bij het op gang komen van
onderzoek op milieugebied door economen. Zijn polernische stijl en zijn naam als
welvaartstheoreticus hebben hierbij een grote rol gespeeld.
5.2.2. B. Goudzzvaard: Ongeprijsde Scbaarste

In zijn proefschrift [B.Goudzwaard, 1970.] behandelt Goudzwaard de vraag hoe men

in de economische theorie zou kunnen omgaan met het verschijnsel van de negatieve
externe effecten. Deze laatste term wordt door hem echter niet gebruikt. Het door

hem gehanteerde begrip «expretiaal effect" sluit evenwel nauw aan bij het
eerder gebruikte begrip negatie f extern effect.
Goudzwaard stelt, "dat de afbakening van het eigen werkterrein van de economische
wetenschap... steeds vanuit twee criteria heeft plaatsgevonden. In de eerste plaats
vanuit het algemene fundamentele criterium, dat de economie tot object heeft de bestuderingvan het vraagstuk van de relatieve schaarste... En in de tweede plaats vanuit
... het criterium, dat de economie tot taak heeft het leveren van een zo gesloten mogelijk, algemeen-geldige verklaring van het economisch proces, zoals zich dat - binnen de bestaande orde - als feitelijk marktgebeuren voltrekt." [B. Goudzwaard,
pag.
5 -6.] Aangezien er een sterke groei van expretiale e fecten optreedt, ontstaat er volgens hem een steeds grotere kloof tussen de twee hiervoor genoemde invalshoeken.
Dit stelt de theoretische economie voor een principiele keuze. Men kan kiezen voor
een onverkort handhaven van de historische terreinafbakening, waardoor pretiale effecten alleen worden bestudeerd voorzover zij een onproblematische
bijdrage leveren
tot een betere verklaring van het marktgebeuren. Het gevolg hiervan is een groeiend
tekort aan theoretische actualiteit, want een groot aantal economisch-relevante effecten valt dan buiten het terrein van de economie.
Als tweede mogelijkheid kan men kiezen voor een verbreding van het feitelijke arbeidsterrein door uit te gaan van de economische relevantie van pretiale en expretiale
effecten. Er bestaat dan echter het gevaar, dat een algemeen geldige
verklaring van
het economische gebeuren steeds verder zal wegwijken. Goudzwaard onderzoekt nu
"hoe men in de economische wetenschap inclusief de welvaartstheorie - zich tot op
heden in feite ten aanzien van het fenomeen van de expretiale effecten heeft opgesteld
en hoe men daarbij impliciet op de in de vorige paragraafbeschreven
uitdaging (datis
de hiervoor beschreven keuzemogelijkheid) heeft
gereageerd." [B. Goudzwaard, pag.
-

8.]

Hij komt tot de conclusie, datvrij algemeen is aanvaard dat het onderzoeksterrein van
de economische wetenschap als het ware door data is
omringd (de zogenaamde datakrans). Deze datakrans kan geen terrein van onderzoek van de economische
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wetenschap zijn.3 Door zo het terrein van onderzoek af te bakenen, wordt het mogelijk binnen dit terrein consistent onderzoek te doen. Goudzwaard stelt: "De economische 'data' vormen een reeks gegeven factoren, die met elkaar als een gesloten geheel
iets omringen, namelijk: het economisch proces, zoals dat op de markt gestalte krijgt.
Dat is namelijk het terrein, hetwelk door de dataleer als autonoom veld van onder-

zoek voor de economische wetenschap is afgezonderd." [B. Goudzwaard, pag. 25.] De
dataleer is een vrij algemeen aanvaarde theorie. Hennipman merkt daarbij op, dat
"voorde economische theorie... deze samenhang der economische en niet-economische verschijnselen een welhaast onoverkomelijke moeilijkheid oplevert ... Het afieiden van de veranderingen in de data valt... buiten de bevoegdheid der economie. Zodoende ontstaat reeds na den eersten stap der redenering een hiaat." [P. Hennipman,
1945, pag. 452.]
Goudzwaard merkt echter op dat "bij een algeheel abstraheren in de theoretische
economie van de wisselwerking tussen 'data' en marktverschijnselen de economische
gevolgen, die men uit een bepaalde data-situatie afleidt, eenvoudig foutief zullen zijn;
onproblematisch-foutief en niet actueel." [B. Goudzwaard, pag. 106.]
Als men data-wijzigingen meeneemt in het onderzoeksterrein van de economische
wetenschap, loopt men volgens hem evenwel het risico dat de economische wetenschap uitgroeit tot "een oeverloze, allesomvattende "levenswetenschap", die alles
meent te moeten verklaren, wat zij op haar weg tegenkomt." [B. Goudzwaard, pag.
106.]

Goudzwaard meent dat aan dit dilemma is te ontkomen door uit te gaan van de volgende stellingen, die hij als een samenvatting ziet aan de discussiebijdrage [B. Goudzwaard, pag. 107.]
"1. De theoretische economie behoeft als aspect-wetenschap door het wegvallen
van de datakrans - als externe grens van onderzoek - haar economische gerichtheid en innerlijke eenheid nog niet te verliezen, zolang zij maar het criterium van de relatieve schaarste van alternatieve bevredigingsmiddelen onverkort
als beslissende interne maatstafhandhaaft.
2. Mede tegen deze achtergrond behoeft een nadere "verklaring" door de

economische wetenschap van de terugwerkingen van het marktproces op de
data- krans (waartoe ook de expretiale effecten behoren) nog geen gevaren in
zich te bergen voor de economische gerichtheid en logische opbouw der theorie, wanneer maar aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de bestudeerde "terugwerkingen" - of effecten - moeten betrekking hebben
op de gevolgen van economische aard, d.w.z. op gevolgen die ingrijpen op de
allocatieve aanwending van schaarse middelen;
deze gevolgen moeten met behulp van toetsen of maatstavenvan economische
relevantie - d.w.z. relevantie uit het oogpunt van relatieve schaarste - san hun
oorzaken kunnen worden toegeschreven."

In het vervolg van zijn studie gaat hij er verder op in, hoe een integratie van de

3

Zie voor een nadere uiteenzetting van deze zogenaamde dataleer R. Strigl, 1923; L. Robbins,
1952; W. Eucken, 1947.
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expretiale effecten zou kunnen plaatsvinden. Wij pan hier slechts op een enkel belangrijk aspect in, namelijk de functie van tolerantiegrenzen ("Mindestwerten").
Hieronder verstaat hij drempelwaarden of tolerantiegrenzen die aan de kwaliteit van
water, bodem en lucht, flora en fauna en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen
dienen te worden gesteld. Binnen deze grenzen dient het economische produktie- en
consumptieproces zich te voltrekken.
In zijn proefschrift pat Goudzwaard niet verder in op de introduktie van deze Mindestwerten in de economische politiek. Hij stelt dat er dan nog wel enige theoretische
en praktische problemen moeten worden opgelost.
In volgende publikaties gast Goudzwaard in op de samenhang tussen enerzijds het

produktie-en consumptiesysteem en anderzijds hetecosysteem. Zo stelt hij: "Maar er
is ook nog een ander element in de vooruitgang der economiciteit aanwezig. Dat element zou ik willen aanduiden als de groei van het menselijk vermogen om in te lopen
op de "intersubjectieve" of"grensschaarste" die hem omringt. Bij de term "intersubjectieve" of "grensschaarste" denk ik aan die economische factoren of entiteiten die
niet of nauwelijks voor regeneratie, voor economische vernieuwing vatbaar zijn, zoals
de ons nog resterende natuurlijke voorraden grondstoffen en de kwaliteit van de "ongeprijsde schaarste" van onze biosfeer." [B. Goudzwaard, 1972, pag. 19.]
In een artikel uit hetzelfde jaar werkt Goudzwaard dit nog verder uit. [B. Goudzwaard, 1972/3, pag. 247-255.] Hij stelt daar, dat onderzoekingen zoals die van de
Club van Rome "de consequentie inhouden... dat er zoiets als een 'economische wetenschap-nieuwe stijr nodig is: een economie die, in plaats van alle begrippen te richten op een in principe onbegrensde stroom van goederen en diensten, leert denken uit
grenzen, uit lirnieten van intersubjectieve aard". Bij de uitwerking hiervan verwijst hij
naar Daly. [H.E. Daly, 1977.] Goudzwaard stelt, dat er tenminste drie limieten zijn
aan de expansie van produktie en consumptie, namelijk de energie-limiet, de grondstoffenlimiet en de milieu-limiet.
Goudzwaard stelt dat de door hem genoemde limieten onderling afhankelijk zijn. Het
besparen van energie kan bijvoorbeeld leiden tot een hoger gebruik van grondstoffen.
Maar het is in een aantal gevallen wel mogelijk tot een betere uitgangssituatie te komen. Dat wil zeggen, dat bij energiebesparing het extra grondstoffenverbruik "goed"
is, omdat er een "betere" zaak mee gediend is, namelijk een grote energiebesparing.
Ons streven naar een hoog niveau van produktie en consumptie dient ingepast te worden in onderling afhankelijke limieten van milieu, grondstoffen en energie. In een latere publikatie werkt Goudzwaard de hiervoor behandelde limieten nog verder uit.
[B. Goudzwaard, 1976, pag. 138-194.] Hij noemt daar bijvoorbeeld ook de politieke
constellatie en de ruimte als limiet.
Samenvattend kan worden gesteld, dat Goudzwaard in de loop der tijd steeds meer
tot de ontdekking komt, dat de expretiale effecten in de economische theorie thuishoren en dat er pogingen gedaan dienen te worden deze te integreren. Deze integratie
wordt door hem steeds verder doorgevoerd.

5.2.3. Kenneth E. Boulding: Tbe spacesbip earth

Aan het einde der jaren zestig publiceerde Boulding enkele artikelen, waarin hij uiteenzette dat de gangbare wijze van economie beoefenen volgens hem geen enkele garantie bood voor een verantwoorde benadering van het milieuprobleem. [K.E.
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Boulding, 1966; K.E. Boulding, 1970.] De kritiek van Boulding richtte zich vooral op
de wijze waarop het Nationale Produkt wordt berekend en op de betekenis die aan dit
Nationale Produkt wordt toegekend. Bij de bepaling van het Nationale Produkt
wordt volgens Boulding onvoldoende rekening gehouden met een aantal factoren,
waarvan het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 66n van de belangrijkste is. Het gevolg is, dat volgens hem het Nationale Produkt nooit kan fungeren als een indicator
van de welvaart. In het Nationale Produkt is een aantal posten te vinden, dat eerder
met kosten dan met opbrengsten van het economische proces te maken heeft. Boulding noemt in dit verband uitgaven voor defensie en forenzenverkeer; uitgaven ter
bestrijding van verontreiniging; het niet-betalen van de diensten van huisvrouwen; en
het verwarmen van woningen omdat we in de gematigde z6ne en niet in de tropen leven. Boulding steltdan ook voor het begrip Nationaal Produkt te vervangen door Nationale Kosten.
Boulding kent vooral waarde toe aan het instandhouden van het maatschappelijke kapitaal. Boulding noemt de gangbare manier van economie beoefenen een "cowboyeconomy", een economie die is ontleend aan de expanderende activiteiten in de Verenigde St:aten in de 19e eeuw. In de visie van de cowboy is er altijd in het verre Westen wel weer een mogelijkheid om nieuwe natuurlijke hulpbronnnen aan te boren. Als
er trouwens hinderlijk afval bestaat, dan wordt dat eveneens naar het westen gebracht,
want daar is altijd wel een mogelijkheid de rotzooi neer te gooien zonder dat iemand
er last van heeft. Een dergelijke economie is in feite een open systeem; het bestaat bij
de gratie van de mogelijkheid om voorraden uit te putten en daarna weer nieuwe aan
te boren.
Zo'n wijze van produceren en consumeren is gedoemd zichzelfonmogelijk te maken.
De voorraden raken op, het milieu wordt verontreinigd en de ruimte wordt voor van
alles en nog wat gebruikt. Daar kan men niet zo erg lang meer mee doorgaan. Men
dient over te gaan op een andere manier van produceren en consumeren. Een manier,
waarbij niet meer de maximale produktie centraal staat, maar juist een minimale
"throughput". Een maximale produktie staat immers gelijk met een maximaal verbruik van uitputbare grondstoffen. Als tegenstelling tot de open cowboy-economy
spreekt Boulding van een gesloten economie. Hij noemt dit a "spaceship"-economy,

waarbij we alleen kunnen gebruiken wat in het ruimteschip aarde aanwezig is. In een
ruimteschip dient bovendien het afval opnieuw te worden gebruikt.
Boulding geeft aan dat het systeem in een bepaald opzicht reeds gesloten is. Alle energie op aarde is inherent aan de positie die de aarde inneemt in ons zonnestelsel. Deze
energie komt het systeem aarde vanafdezon binnen en verlaat voor een deel de aarde
weer in de vorm van straling. In de toekomstige situatie zullen we een systeem moeten zien te krijgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de hulpbronnen, die in dit gesloten systeem beschikbaar zijn.
Vanuit de mens bezien, beschouwt Boulding kennis en informatie als een belangrijk
element om het proces van produktie en consumptie op gang te houden. Deze kennis
en informatie beschouwt hij ook als een kapitaal, dat de mens nodig heeft om de genoemde problemen op te lossen. Dat zal het geval zijn als de mens poogthetopen systeem om te zetten in een gesloten systeem en dus gebruik moet maken van
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bijvoorbeeld zonne-energie. 4 Hij zal zijn kennis en creativiteit op deze zaken moeten
richten.
Wij hebben vrij uitgebreid bij de ideeen van Boul(ling stilgest:tan omdat ze nogal afwijken van die van vele andere economen. Ze sluiten nog het meest aan bij die van
Goudzwaard, die er ook vanuit gaat, dat het doorgaan met de gangbare wijze van economiebeoefening in dit opicht weinig resultaten oplevert. Goudzwaard spreekt in zijn
latere publikaties over de limieten ten aanzien van produktie en consumptie. In feite
doet Boulding hetzelfde. Hij geeft aan op welke manier produktie en consumptie benaderd dienen te worden. Hij geeft aan, dat er kringlopen zijn, waaraan produktie en
consumptie ondergeschikt gemaakt dienen te warden. Hij is in dit verband de eerste
econoom die erop wijst, dat er een natuurlijk kapitaal is, dat in principe niet mag worden afgebroken.
5.2.4. Allen K Kneese c.s.: A materials-balance approach

Aan het eind van de jaren zestig verschenen de eerste artikelen van een groepje Amerikaanse auteurs, waarin een niet-conventionele aanpak van het milieuprobleem
wordt voorgesteld. In dit groepje neemt Allen V. Kneese een centrale plaats in. De
meeste auteurs uit dit groepje zijn op de een of andere manier verbonden met Resources for the Future, een Amerikaanse organisatie, die is opgericht uit bezorgdheid om
de toereikendheid van de natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van de economische
ontwikkeling van de Verenigde Staten. Bij deze organisatie waren niet alleen economen betrokken, maar ook uit andere sociale wetenschappen en uit de natuurwetenschappen werd een bijdrage geleverd. Vooral de invloed van de natuurwetenschappen
is zeer duidelijk merkbaar in de aandacht die gegeven wordt aan de samenhang tussen
het economische en het ecologische proces. In chronologische volgorde gaat het om
de volgende publikaties:
- Allen V. Kneese en Ralph C. d' Arge, Pervasive external costs and the response of
society. In: The analysis and evaluation of public expenditure: the PPB-system. A
compendium of papers submitted to the subcomittee on Economy in Goverment
of the joint Economic Comittee, 91 Cong. 1 session 1969;
- Robert U. Ayres en Allen V. Kneese, Production, consumption and externalities.
American Economic Review, Juni 1969, pag. 282-297;
Allen V. Kneese, Economic responsibility forthe by-products ofproduction. Annals of the American Academy of Political and Social Sience. Vol. 389. Mei 1970,
pag. 56-62;

-

Allen V. Kneese, R.U. Ayres en R.C. d' Arge, Economics and the environment A Materials Balance Approach, 1970;

-

Allen V. Kneese, Environmental Pollution: Economics and Policy. American Eco-

-

-

4

nomic Review 51, 1971, Nr. 2, pag. 153-177;
Ralph C. d' Arge, Essay on Economic Growth and Environmental Quality. Swedish Journal ofEconomics, 1971, pag. 25-41;
Peter Bohm en Allen V. Kneese (Eds.), 1970, The Economics of Environment,
originally published in the Swedish Journal ofEconomics;

Boulding ziet er geen heil in het energieprobleem op te lossen met behulp van kernenergie.
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-

Allen V. Kneese, Sidney E. Rolfe

en Joseph W. Harned (Eds.), 1971, Managing
the Environment;
Allen V. Keese en Blair T.Bower (Eds.), 1972, Environmental
Quality Analysis;
RalphC. d'Arge en K.C. Kogiku, EconomicGrowthand the Environment. Review

-

-

ofEconomic Studies, 1973, pag. 61-77;

- A. Myrick Freeman III, Robert H. Haveman

and Allen V. Kneese, 1973, The
Economics ofEnvironmental Policy;
Orris C. Herfindahl en Allen V. Kneese, 1974, Economic Theory of Natural

-

Resources;

-

Allen V. Kneese en Charles L. Schultze, 1975, Pollution,
prices and public policy;
- Allen V. Kneese, 1977, Economics and the environment.
- Robert U. Ayres, 1978, Resources, Environment and Economics.
Voor hen staat centraal dat een conventionele aanpak geen garantie
is voor een oplossing van het milieuprobleem: "In short, it is our view that external costs cannot realistically be treated in the traditional fashion, as somewhat freakish anomalies which
may affect isolated parts of an otherwise smootlhy working economic systeem. Instead, our view is that they are inherent in the production and consumption processes
of highly developed economies". [A.V. Kneese en R.C. d'Arge, 1969,
pag. 88.] Daarnaast menen zij, dat het onmogelijk is de problemen van water-, bodem- en luchtverontreiniging als onderling onafhankelijk te beschouwen. Zij wijzen erop, dat men de
verontreiniging in het ene medium kan laten afnemen, maar dat dan vaak de verontreiniging in een ander medium toeneemt. Het lijkt hen dan ook onjuist allerlei ad
hoc maatregelen te treffen, aangezien men dan geen rekening kan houden met deze
complexe samenhangen. Investeringen door de staat verricht in anti-vervuilingmaatregelen, dienen dan ook in samenhang met deze complexe situaties te worden genomen: Door hen wordt ook een duidelijk verschil gemaakt tussen milieuproblemen
van regionale aard, zoals de verontreiniging van een bepaalde rivier en problemen die
meer op wereldschaal spelen, zoals de verandering van het klimaat door verbranding
van fossiele brandstoffen op grote schaal. [A.V. Kneese en Ch. L.
Schultze, 1975, pag.
13.]

In plaats van een conventionele welvaartstheoretische benadering pleit men voor een
analyse door middel van een model met physieke eenheden: "Lacking the mechanism
of the market to relate value to physical quantity, the economist must revert to dealing with quantity itself. Thus models are needed that describe the movements of
physical materials through the economy to supplement models describing the
movements of dollars." [R.U. Ayres, 1978, pag. 36-37.]
Herfindahl en Kneese merken op, dat de gebreken
van de conventionele analyse min
of meer inherent zijn san de manier, waarop economen over de
waarde van een goed
denken. [O.C. Herfindahl en A.V. Kneese, 1974,
pag. 360.] Zo lang schone lucht en
schoon water in overvloed aanwezig zijn, zijn dit volgens economen vrije goederen.
Men dient er immers geen schaarse produktiemiddelen voor op te offeren om ze te
verkrijgen. In zo'n situatie is het economisch gezien van geen betekenis,
wat de voorwaarden zijn waaronder schone lucht en schoon water
aanwezig zijn.
Maar ook in die gevallen, waarbij het om economische
goederen gaat, is het
5

Zie bijvoorbeeld R.U. Ayres en A.V. Kneese, 1969, pag. 287-288.
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economisch gezien nauwelijks van belang wat de fysieke kenmerken van een goed
zijn. Economisch gezien is een goed namelijk van belang in die zin dat de consument
aan gebruik ervan nuttigheid ontleent. Daartegenover stellen Ayres en Kneese: "Almost all standard economic theory is in reality concerned with services. Material opjects are merely the vehicles which carry some of these services, and they are exchanged because of consumer pre ferences for the services associated with their use or because they can help to add value in the manufacturing process. .... Of course, residuals
from both the production and consumption processes remain and they usually render
disservices (like killing fish, increasing the difficulty of water treatment, reducing public health, soiling and deteriorating buildings, etc.) rather than services." [R.U. Ayres
en A.V. Kneese, 1969, pag. 284.]
In deze benaderingen vanuit de fysieke kenmerken van goederen, is de volgende stap
een verbinding te zoeken tussen deze fysieke gebeurtenissen en het economische proces. Ayres en Kneese [R.U. Ayres en A.V. Kneese, pag. 284.] stellen in dit verband
"To elaborate on these points, we find it useful initially to view environmental pollution and its control as a materials balance problem for the entire economy". Zij verwijzen ten aanzien van het begrip materials balance naar auteurs die voor hen aan
deze problematiek aandacht besteedden. [F. Smith, 1967; J. Headly, KE. Boulding,

1966,3-14.] Deze materials balance ziet er in hun publikaties als volgt uit:
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Eenzelfde of een vergelijkbaar schema is te vinden in een groot deel van de publikaties
van de groep. Het neemt in hun benadering een centrale plaats in. Zonder deze materials balance meent men dat geen juist inzicht mogelijk is.
Opvallend in deze schema's is, dat de natuur door Kneese c.s. niet is onderverdeeld in
een voorraadgrootheid en een stroomgrootheid. Men onderscheidt wel apart minera-

len, produkten uit de huidige fotosynthese en produkten uit de vroegere fotosynthese,
maar met dit onderscheid wordt verder niets gedaan. Men geeft niet aan, dat produkten uit de vroegere fotosynthese in principe uitputbaar zijn, terwijl dat met produkten
van de huidige kringlopen niet het gevalis. Evenmin geeft men aan, dat de aard van de
verontreiniging verschillend is. Het maakt in deze materials balance niets uitofer milieuvreemde stoffen vanuit de stock of stoffen uit de kringlopen worden geloosd. Uit
dit schema wordt dan ook niet duidelijk dat uitputting van voorraden (fossiele
voorkomens) en aantasting van kringlopen eigenlijk twee zijden van dezel fde medaille
zijn.
Het is enigszins verwonderlijk, dat de hiervoor genoemde zaken in de materials balance niet aan de orde komen. Zo verwijst men zeer regelmatig naar publikaties van
Boulding, die wel onderscheid maakt tussen "exhaustible" en "reproducible resources". [K.E. Boulding, 1966, pag. 9-10.] Het is niet duidelijk waarom men dit wezenlijke verschil niet zelf in de materials balance opneemt. Ook in de teksten van de publikaties wordt onvoldoende naar deze samenhangen verwezen.
Samenvattend kan worden gesteld, dat bij de aanpak van de materials balance nieuwe
wegen zijn ingeslagen om tot een verantwoorde theorievorming te komen. Deze
nieuwe aanpak heeft betrekking op het feit, dat eerst aandacht wordt besteed aan de
fysieke samenhangen. Hierbij wordt bij de materials balance zelf onvoldoende aandacht geschonken aan de kringloopgedachte, maar later bij de bouw van modellen
worden deze tekortkomingen op een veelal onsamenhangende manier ten dele weer
ongedaan gemaakt. Enigszins afwijkend is de publikatie van Ayres uit 1978. Hij geeft
daar duidelijk aan, dat men in de conventionele economiebeoefening een nieuw paradigma nodig heeft, waarbij hij ook verwijst naar Georgescu-Roegen.
Om een indruk te geven van de mogelijkheden op het gebied van het beleid wordt gewezen op de publikatie van A Myrick Freeman III c.s. [AM. Freeman III, R.H, Haveman en A.V. Kneese, 1973, pag. 24-31.] waarin naar aanleiding van de materials balance het 66n en ander wordt gezegd over mogelijke maatregelen op het vlak van de
economische politiek. Deze kunnen als volgt worden samengevat:
6

In de volgende publikaties vinden we het hiervoor afgebeelde of een vergelijkbaar schema:
- R.U. Ayres en A.V. Kneese, 1969, pag. 285;
- A.V. Kneese en R.C. d'Arge, 1969, pag. 90;
- AV. Kneese, 1970, pag. 60;
- P. Bohm en A.V. Kneese (RIs.1 1970, pag. 20;
- AV. Kneese, S.E. Rolfe en J.W. Harned (Eds.), 1971, pag. 235;
- A.V. Kneese en B.T. Bower (Eds.), 1972, pag. 14;
- A.M. Freeman III, R.H. Haveman, A.V. Kneese (Eds.), 1973, pag. 14;
- O.F. Herfindhal en A.V. Kneese, 1974, pag. 356.
In andere publikaties wordt naar dit schema of deze benadering verwezen:
- R.C. d'Arge, 1971, pag. 27;
-A.V. Kneese, 1971, pag. 154-155 (verbale weergave zonder schema);
- R.C. d'Arge en K.C. Kogiku, 1973, pag. 61;
- AV. Kneese en C.L. Schultze, 1975, pag. 4 (verbale weergave zonder schema):
-AV. Kneese, 1977, pag. 27 (Idem);
- R.U. Ayres, 1978, (uitwerking via modellen).
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-

In de eerste plaats het verminderen van de produktie en de consumptie. Deze gaan

-

namelijk gepaard met vervuiling; deze vervuiling kan dlls worden teruggedrongen
door verlaging van produktie en consumptie. Men noemt dit een dure methode,
omdat andere middelen efficienter kunnen werken.
Een betere methode is het verhogen van de efficiency der techniek ten aanzien

van vervuiling. Zo kan men technieken ontwikkelen, die veel meer afval tegenhouden. Deze technieken vragen vaak echter een grote investering en vooral bij laagwaardig afval is dit vaak bedrijfseconomisch oninteressant.
- Een derde methode is het opnieuw gebruiken van het afval. Dit is technisch vaak
uitvoerbaar, maar commercieel niet zo interessant. Ten aanzien van voorbeelden
van recycling wordt verwezen naar papier, metalen en glas.
Een vierde mogelijkheid is een verandering van de samenstelling van hetnationale
produkt. Bedoeld is een zodanige verandering van de samenstelling, dat minder
bezwaren voor het milieu ontstaan.
Dergelijke maatregelen zijn alleen door concreet ingrijpen van de staat mogelijk. In
de publikatties wordt dan ook veel aandacht besteed aan maatregelen ter bestrijding
van milieuverontreiniging in specifieke situaties.
De grote waarde van deze groep ligt vooral in het duidelijk maken van het zeer ingrijpende karakter van de beschreven problematiek. Daarnaast laat men zien dat eerst
aandacht besteed dient te worden aan de fysieke samenhang der verschijnselen, voordat deze in een economische context kunnen worden geplaatst. Een algemene visie op
de rol van de staat ontbreekt echter. Men maakt namelijk niet duidelijk hoe de staat
maatregelen concreet kan effectueren.
5.2.5. R. Hueting: Nimme scbaarste en economiscbe groei
van de jaren zestig [R. Hueting, 21 mei 1969, pag. 526-537; R.
21
Hueting,
januari 1970, pag. 80-84; R. Hueting, 20 maart 1968, pag. 254-256; R.

Aan het einde

Hueting, 1 april 1970, pag. 344-352.] publiceerde Hueting enkele artikelen over
ruimtelijke ordening, het milieu en de natuur. In deze artikelen probeerde hij aan te
tonen, dat de gangbare manier van economiebeoefening geen antwoord gaf op de
econornische vraagstukken, die er op dat gebied volgens hem lagen. Zijn benadering
doet sterk denken aan die van Mishan. Er zijn volgens Hueting op het terrein van natuur en mi lieu allerlei negatieve externe effecten, die er toe leiden dat de prijsverhouding en daarmede de optimale allocatie van produktiefactoren aanzienlijk verstoord
is.

Het bepalen

en uitrekenen van deze externe effecten is van belang, teneinde een

betere allocatie van produktiefactoren te kunnen bereiken.
In 1974 publiceerde Hueting zijn proefschrift onder de titel "Nieuwe Schaarste en
Economische Groei". [R. Hueting, 1974.] Later publiceerde Hueting nog enkele artikelen, die alle min of meer in het verlengde van zijn proefschrift liggen. Hierna
bespreken wij de ideeen en theorieen van Hueting aan de hand van zijn proefschrift,
aangezien daar een en ander het meest systematisch is weergegeven.
Hueting heeft gepoogd zicht te krijgen op de mogelijkheid de externe effecten te bepalen. Hij gebruikt in dit verband de term functies voor de mogetijkheden die de natuur in economisch opzicht voor de mens heeft, en de term functieverliezen voor de
aantasting daarvan als gevolg van menselijk handelen. [R. Hueting, 1974, pag. 9.] Het

bepalen van de functieverliezen gaat langs de volgende lijnen.
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In de eerste plaats wordt de natuur of het milieu onderverdeeld in drie componenten:
water, bodem en lucht. Deze componenten kunnen voor de mens nuttige functies
vervullen. Als gevolgvan maatschappelijke ontwikkelingen worden deze functies aangetast. Er ontstaat een economisch probleem volgens Hueting als de kwantiteit en de
kwaliteit van een milieucomponent door een bepaalde functie zodanig wordt belast,
dat de beschikbaarheid voor andere functies, die de desbetreffende milieucomponent
kan hebben voor andere behoeften, wordt aangetast. In deze visie is milieuverslechtering in economische zin gedefinieerd als een verrninderde beschikbaarheid aan functies van een milieucomponent. De functies die een milieucomponent
hebben, zijn in
een onderlinge concurrentieverhouding komen te staan. Het onderzoek naar de
kwantificering van functieverliezen begint derhalve door na te gaan waar concurrentie van functies in een milieucomponent plaatsvindt.
De milieucomponenten water, bodem en lucht hebben drie aspecten: een kwantitatief
(de hoeveelheid materie), een kwalitatief (de mate van verontreiniging) en een ruimtelijk aspect. Aangezien bij ieder van deze aspecten functieverlies kan optreden, is het
concurrerende gebruik van functies ook in deze deelaspecten te onderscheiden.
Het opsporen en rubriceren van functieverliezen heeft plaatsgevonden voor de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van water en de kwalitatieve aspecten van lucht:
Hueting verrichtte ramingen, die betrekking hebben op het kwantificeren van functieverliezen. Deze ramingen hebben alleen betrekking op de milieucomponent water,
terwijl slechts een deel van de kwalitatieve functieverliezen in de beschouwing is betrokken. Wat betreft de stoffen, die na emissie in het water functieverliezen lalnnen
veroorzaken, is het onderzoek beperkt tot organisch afbreekbaar materiaal, eutroferende stoffen en zouten. Van deze stoffen is de totale emissie bepaald, zoals die door
de mens plaatsvindt. De lozing van deze stoffen in het water heeft functieverlies tengevolge voor andere functies die het water voor de mens kan hebben. Dit gaat gepaard met extra kosten. In dit verband spreekt Hueting van compensatiekosten. Onder compensatie verstaat hij "het treffen van alternatieve voorzieningen als
gehele of
gedeeltelijke vervanging van de aangetaste functie." [R. Hueting, 1974, pag. 109.]
Economische subjecten bevinden zich echter niet altijd in een positie, waarin het voor
hen mogelijk is alternatieve voorzieningen te treffen. Als hierdoor de inkomens- of
vermogenspositie van econornische subjecten wordt aangetast, spreekt Hueting van
financiele schade.
Als men er toe over zou gaan de emissie van stoffen, die functieverlies veroorzaken, te
voorkomen, gaat dit enerzijds gepaard met kosten voortvloeiend uit deze maatregelen. Anderzijds worden de kosten bespaard, die het gevolg
zijn van het niet meer optreden van financiBle schade en compensatiemaatregelen. Deze maatregelen ter voorkoming van functieverliezen noemt Hueting eliminatiemaatregelen. "Deze kunnen
bestaan uit het treffen van allerlei voorzieningen ofuit het verrninderen van de verontreinigende activiteit. Eliminatie is in deze studie gedefineerd als het wegnemen van
het agens bij de bron". [R. Hueting, 1974, pag. 108 en 109.] In principe zijn alle door
Hueting gedefinieerde kostenbegrippen door middel van marktprijzen te bepalen.
Maar daarnaast hebben we ook nog te maken met kosten die niet uit de markt te
7

Bij lucht speelt kwantitatieve concurrentie geen rol. De hoeveelheid lucht is steeds voldoende
voor het gebruik, dat men er van wit maken.
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bepalen zijn. Dit kan duidelijk worden gemaakt aan de hand van curves die Hueting
hanteert om een schaduwprijs voor "het milieu" op te bouwen. We vinden dat in de
afbeelding, die hier als figuur 5.2 is weergegeven.

In deze grafiek, geeft de E-curve de eliminatiekosten ten behoeve van een schoon milieu weer. Hoe zuiverder het milieu, door middel van eliminatiemaatregelen wordt
gemaakt, hoe meer kosten op de E-curve dit met zich mee brengt. De C+S-curve
geeft de compensatiekosten en financiele schade weer bij een verschillende graad van
zuiverheid van het milieu.
Uit het voorgaande volgt dat deze een dalend verloop heeft. De C+S+X-curve is getrokken omdat Hueting ervan uitgaat dat subjecten bereid zijn een bedrag X meer uit
te geven voor het tegengaan van functieverlies dan op grond van de geleden compensatiekosten en financiele schade noodzakelijk zou zijn. Kennelijk vinden subjecten milieufuncties zo belangrijk, dat ze meer dan het direct noodzakelijke op tafel zouden
willen leggen voor het instandhouden van deze functies. Uiteraard geldt dit vooral
voor vitale milieufuncties. De hoogte van dit bedrag blijkt niet uit het marktgedrag
van economische subjecten. In de praktijk zal de staat zich een voorstelling dienen te
maken van de hoogte van dit bedrag bij het bepalen van haar beleid op milieugebied.
Zo komt de C+S+X-curve tot stand. Daarnaast heeft de staat ook een eigen mening
over de waarde van milieufuncties. Deze waarde Y dient nog boven op de C+S+Xcurve te komen, voor zover deze een hogere waardering uitdrukt dan de geaggregeerde individuele waarderingen. Zo ontstaatde C+S+C+Y-curve. De X-curve geeftweer
wat men in de welvaartstheorie wel aanduid als "the willingness to pay", terwijl de Ycurve de hoogte van het merit good milieu aangeeft, zoals dat door de overheid wordt
gezien. Op het snijpunt van de E-curve en de C+S+X+Y-curve ligt het economische
optimum. De bepaling van dit punt geeft antwoord op de vraag hoe groot de functieverliezen zijn en waar de optimale allocatievanproduktiefactoren weer is hersteld.
Bovenstaand begrippenkader dient in principe gehanteerd te worden bij de berekeningen. Voor de berekening van afbreekbaar organisch materiaal en eutrofierend
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materiaal bleek dit slechts zeer ten dele mogelijk. Bepaling van de eliminatiekosten
was wel mogelijk. Maar "er werden geen ramingen gemaakt van de kosten van compensatiemaatregelen en van financiele schade als gevolg van de functieverliezen. De
invloed van de lozing van afbreekbaar organisch materiaal op de in paragraaf 7.3 berekende compensatiemaatregelen bij de drinkwaterbereiding valt niet te isoleren van
andere agentia". [R. Hueting, 1974, pag. 233.] Bij de lozing van zouten konden de eliminatiekosten, compensatiekosten en financiele schade wel worden vastgesteld. In dit
geval spelen deze kosten zo'n grote rol, dat het wel mogelijk was om tot een afweging
van kosten en baten te komen. Dit betekent, dat op deze manier slechts met zeer veel
rekenwerk en slechts in enkele gevallen een antwoord gegeven kan worden op de
vraag waar het economisch optimale punt van de verontreiniging ligt. Hueting zelf
merkt in zijn nabeschouwing hierover op: "De cruciale vraag "wat is de natuur ons
waard?" kan met hetons ter beschikkingstaande instrumentarium niet worden beantwoord. De studie heeft m.i. echter aannemelijk gemaakt dat daarmee tevens een andere vraag onbeantwoord

blijft,

namelijk: "wat zijn de goederen die ten koste van het

milieu worden geproduceerd en geconsumeerd ons waard?" Wanneer immers in het
conflict tussen produktie en milieu de waarde van het milieu niet kan worden bepaald,
mag de marktprijs van geproduceerde goederen niet meer worden aanvaard als indicator voor de economische waarde van deze goederen." [R. Hueting, 1974, pag. 264.]
Een belangrijk punt in de studie van Hueting is het middel waarmee hij het milieuprobleem wilde beschrijven. Vanaf het begin zijn dit steeds geldsbedragen geweest,
die op de een of andere manier via marktgedrag zouden moeten worden bepaald.
Deze uitgangspositie wijkt sterk afvan de hiervoor weergegeven opvattingen van A
Kneese c.s., die juist van mening zijn dat de prijs geen juist instrument is en dat de
physieke samenhang centraal moet staan. Aan het einde van zijn proefschrift komt
Hueting tot de conclusie dat het prijsmechanisme in dit opzicht niet goed werkt.
5.2.6. Herman E. Daly: Steady-state Economics

De ideeen van Daly vertonen veel overeenkomst met die van Boulding, die we hiervoor reeds bespraken. In het voorwoord van zijn boek Steady-state Economics [H.E.
Daly, 1977, pag. X.] stelt Daly dan ook, dat hij veel geleerd heeft van Boulding en van
Georgescu-Roegen. Van Boulding vinden we vooral de gedachte van de spaceshipeconomy tel-ug. In het economische proces zal men het in deze gedachtengang moeten doen met de beperkte mogelijkheid die de aarde heeft bij het gebruik van hulpbronnen en het lozen van afval. Daly werkt deze principiele gedachtengang echter
verder uit dan Boulding. Daly gaat na wat er in een aantal opzichten nodig is om tot
een spaceship-economy te komen.
Daly heeft een aantal publikaties op het terrein van natuurlijke hulpbronnen en economische groei verricht, waarin op verschillende manieren en op verschillende niveaus het probleem wordt toegelicht. Het meest complete werk op dit terrein is
"Steady-state Economics".[H.E. Daly, 1977.]8 We geven de gedachtengang van Daly
hier dan ook weer aan de hand van deze publikatie.
8

Andere publikaties van Daly op dit gebied zijn:- On economics as a life science. Journal of political Economy, 1968, pag. 392-406;- In defence of a steady-state economy. American Journal of
Agricultural Economics, Dec. 1972, pag. 945-954;- Toward a Steady-state Economy, 1973;
- The Economics ofthe Steady State. American Economic Review, Mei 1974, pag. 15-21.
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Daly begint zijn boek met te stellen "that a steady-state economy is a necessary and
desirable future state of affairs and that its attainment requires quite major changes in
values as well as radical, but nonrevolutionary institutional reforms". [H.E. Daly,
1977, pag. 2.] Dit is nodig volgens hem, aangezien de huidige gangbare ideeBn over
produktie en consumptie economisch gezien onmogelijk zijn. [H.E. Daly, 1977, pag.
6.]

Daarom dient er een steady-state economy te komen, die ervoor zorgt "that technical
progress channels in the socially benign directions of small scale, decentralization, increased durability of products, and increased long-run efficiency in the use of scarce
resources". [H.E. Daly, 1977, pag. 7.] Een dergelijke ontwikkeling is nodig aangezien
het natuurlijke milieu grenzen stelt aan het produktief en consumptief handelen van
de mens. [H.E. Daly, 1977, pag. 8.]
Bij de uitwerking van de conceptie van de steady-state maakt Daly gebruik van de begrippen stock and flow. Daly spreekt van een stock als een fysieke grootheid, een
voorraad aan kapitaal van mensen en artefacten. De flow heeft betrekking op de energie en de materie, die in het produktieproces worden gebruikt. De stock dient volges
Daly constant te worden gehouden, want "low entropy inputs are imported and highentropy output are exported. The high- entropy output cannot be directly used again
as an input for the same reason that organisms cannot eat their own excrement".

[H.E. Daly, 1977, pag. 16.]
Een steady-state economy wordt door Daly uiteindelijk als volgt gedefineerd: "Thus
we may succintly define a steady-state econorny... as an economy with constant
stocks of people and artifacts, maintained at some desired, sufficient levels by low rates of maintenance 'throughput'". [H.E. Daly, 1977, pag. 17.] Daly meent dat technologische ontwikkeling in een steady-state een belangrijke plaats dient in te nemen.
Zijn definitie van technologische ontwikkeling vindt echter steeds plaats in het reeds
ontwikkelde idee van een steady-state: "of equal importance is what is not held constant. The culture, genetic inheritance, knowledge, goodness, ethical codes, and so
forth embodied in human beings are not held constant. Likewise the embodied technology, the design and the product mix of the aggregate total stock of artifacts are not
held constant. Nor is the current distribution of artifacts among the population taken
as constant. Not onlyis quality free to evolve, butits development is positively encouraged in certain directions. [H.E. Daly, 1977, pag. 17.]
De gedachte aan een steady-state economy heeft volgens Daly niet alleen te maken

met natuurwetenschappelijke criteria, zoals de beperkte mogelijkheden die het natuurlijke milieu biedt. Deze conceptie is gebaseerd op waarde- oordelen van morele
en religieuze aard. In dit verband noemt Daly zaken als zelfdiscipline en het idee, dat
niet aan allerlei willekeurige wensen kan worden voldaan. De veronderstelling van
oneindige behoeften wordt door Daly dan ook als ongewenst ervaren.
Het reduceren van maatschappelijke vraagstukken tot deelproblemen, die per wetenschapsgebied opgelost zouden kunnen worden, vertroebelen volgens hem het zicht
op het geheel van de problematiek. Een holistische visie is absoluut noodzakelijk om
deze grote problemen op te lossen. [H.E. Daly, 1977, pag. 45-48.] Als men ervan uitgaat dat voor het oplossen van milieuproblemen een andere moraal of ethiek gewenst
is, ligt het voor de hand dat ook geen "concrete" instrumenten worden aangedragen
voor de aanpak of de oplossing van die problemen. De instrumenten die Daly
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aandraagt noemt hij "institutions, which are build on the existing bases of the price
system and private property and are thus fundamentally conservative". [H.E. Daly.
1977, pag. 51.] Hij noemt dan drie instituties, namelijk een betere inkomens- en vermogensverdeling, overdraagbare rechten op de geboorte van kinderen en quota teneinde uitputting van hulpbronnen te voorkomen. [H.E. Daly, 1977, pag. 53.]
Door Daly wordt ook veel nadruk gelegd op de noodzaak de bevolkingsgroei af te
remmen ofzelfs te stoppen. Hij meent dat het daartoe nodig is verhandelbare geboorterechten in het leven te roepen. Ieder echtpaar krijgt door de overheid het recht toegewezen op het verkrijgen van een aantal kinderen, dat overeenkomt met de reproduktiewaarde. Deze waarde hoeft niet de grootte van een geheel getal te hebben.
Daaruit ontstaat de noodzaak het recht in porties van 0,1 verhandelbaar te maken.
Deze noodzaak ontstaat trouwens ook, omdat niet alle echtparen 66n of meerdere
kinderen willen. Op deze manier ontstgat er een markt voor geboortecertificaten.
Deze markt versterkt de noodzaak van een goede verdeling van inkomen en vermogen.

Op welke manier Daly zich voorstelt, dat de door hem genoemde instituties gerealiseerd kunnen worden, wordt niet duidelijk gemaakt. Kennelijk ziet hij daar geen werkelijke problemen liggen. Als het volgens hem een ethisch vraagstuk is, dient het uiteraard ook op dat vlak te worden opgelost. Kennelijk is Daly van mening dat mensen
er verstandig aan doen op dit terrein te luisteren naar zijn ethische argumenten. Als

men dit voldoende doet, lost het milieuprobleem "vanzelf' op. Hoewel Daly op
meerdere plaatsen iets zegt over ongelijkheid in machtsverhoudingen, ook in economisch opzicht, komt in zijn analyse dit vraagstuk niet echt aan bod. De sterkte van
Daly's analyse is vooral te vinden in zijn kritiek op een traditionele aanpak via het
prijsmechanisme. In zijn uitwerking van de probleemstelling wordt echter niet duidelijk met behulp van welke werkbare instrumenten een oplossing dichterbij kan worden gebracht.
5.2.7. Nicholas Georgescu-Roegen: Tbe Entropy Law

Georgescu-Roegen heeft een filosofisch getint boek geschreven over de relaties tussen de wetten van entropie en het economische proces [N. Georgescu-Roegen,
1971.]. In deze studie brengt hij het milieu ter sprake. Hetis hier slechts mogelijk zijn
gedachtengang zeer in het kort weer te geven voor zover deze van direct belang is
voor milieuvraagstukken. Hij is van mening dat de wetten van de thermodynamica
van groot belang zijn voor het economische proces. Het begrip entropie speelt hierin
een belangrijke rol. Dit begrip is aan de natuurkunde ontleend. Georgescu-Roegen
stelt dat grondvesters van de economische wetenschap als Jevons en Walr:Is een mechanistisch wereldbeeld hadden, dat zij overbrachten op de economie. Hierdoor ontstond "an isolated, self-contained and a-historical process - a circular flow between
production and consumption with no outlets and no inlets, as the elementary
textbooks depict it".[N. Georgescu-Roegen, 1971, pag 2.]
Dit beeld vanuit de technische wetenschappen ontstaan, heeft echter in deze wetenschappen nietlangstand gehouden. Men werd zich bewustvan hetbelang van de wetten van de thermodynamica. Deze veranderen het wereldbeeld vanuit de technische
wetenschappen in hoge mate. Deze revolutie, zoals Georgescu-Roegen dit noemt, is
echter aan de economen na Jevons en Walras voorbij gegaan. De Entropy Law is in
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de ogen van Georgescu-Roegen van groot belang voor het begrijpen van de economische processen vandaag de dag: "this law is the basis of the economy of life at alllevels". [N. Georgescu-Roegen, 1971, pag 5.] Onder entropie wordt door GeorgescuRoegen verstaan: "In other words, high entropy means a structure in which most or
all energy is bound, and low entropy, a structure in which the opposite is true". [N.
Georgescu-Roegen, 1971, pag. 6.] In het economische proces worden grondstoffen
en materialen met behulp van energie met een lage entropie omgezet in goederen,

waarbij de energie gebonden is. Daar is dus sprake van een hoge entropie. In het
economische proces wordt dus steeds energie met een lage entropie omgezet in energie met een hoge entropie. Dit is mogelijk door de toevoeging van energie vanuit de
zon die steeds weer energie met een lage entropie ter beschikking stelt.
De lage entropie wordt gezien als een geordende toestand, terwijl de gebonden energie met een hoge entropie wordt gezien als een chaotische, niet-geordende toestand.
Schaarste in economische zin onstaat omdat het niet zonder meer mogelijk is de
chaotische toestand om te zetten in een geordende toestand. Een stoel is niet terug te
brengen tot een boom en als men dat al zou proberen, zou men grote hoeveelheden
energie met een lage entropie nodig hebben om zijn doel te bereiken.
Volgens Georgescu-Roegen leidt dit tot een duidelijke samenhang tussen het economische proces en het milieu: "Since the economic process materially consists of a
transformation of low entropy into high entropy, i.e. into waste, and since this transformation is irrevocable, natural resources must necessarily represent one part of the
motion of economic value. And because the economic process is not automatic, but
willed, the services of all agents, human or material, also belong to the same facet of
that notion". [N. Georgescu-Roegen, 1971, pag 18.]
Verontreiniging van het milieu en de toename van de wereldbevolking hangen met de
hierboven beschreven processen samen. Een economische wetenschap die nog steeds
van mechanistische wereldbeelden uitgaat, wordt verrast door de gevolgen van het
.
negeren van de Entropie Wet. Georgescu-Roegen stelt in dit verband: Economists
still do not seem to realize that, since the product of the economic process is waste,
waste is an inevitabble result of that process and ceteris paribus increases in greater
proportion than the intensity of economic activity".[N. Georgescu-Roegen, 1971,
pag. 19.]
De wetten van de thermodynamica bepalen in feite hoe de mens met natuurlijke hulpbronnen, milieu en bevolkingsgroei kan omgaan: "Man's natural dowry, as we all
know, consists of two essentially distinct elements: 1. the stock of low entropy on or
within the globe and 2. the flow of solar energy, which slowly but steadily diminishes
in intensity with the entropic degradation of the sun. But the crucial point for the population problem as well as for any reasonable speculations about the future escotomactie evolution of mankind is the relative importance of these two elements". B,1.
Georgescu-Roegen, 1971, pag. 20-21.] Georgescu-Roegen is van mening dat slechts

binnen deze mogelijkheden produktie en consumptie mogelijk is: "In a different way
than in the past man will have to return to the idea that his existence is a free gift of
the sun".[N. Georgescu-Roegen, 1971, pag. 21.]
Het belang van het werk van Georgescu-Roegen is vooral gelegen in de theoretische
kracht waarmee hij de milieuproblemen analyseert, daarbij gebruik makend van de
technische wetenschap. Met name Daly wijst nadrukkelijk op de invloed die hij heeft
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ondergaan van het werk van Georgescu-Roegen. Maar ook elders heeft hij veel invloed gehad. [AM. Tang, FM. Westfield en J.S. Worley (Eds.) 1976.]
5.2.8. J.B. Opscboor: Het milieu als merit-good
Het proefschrift van Opschoor lijkt een logisch vervolg op dat van Goudzwaard. U.B.
Opschoor, 1974.] De laatste stelde zich de vraag of het milieu wel tot het onderzoeksveld van de economische wetenschappen kan worden gerekend. Als deze vraag

bevestigend wordt beantwoord, zoals Goudzwaard doet, is het logische gevolg zich af
te vragen hoe dat dan moet gebeuren. Hueting poogde deze vraag te beantwoorden
door een deel van de externe effecten, die bij waterverontreiniging optreden te kwantificeren. Hij vroeg zich af, wat de natuur waard was.
Opschoor stelt zich een andere vraag, namelijk of de neo-klassieke benadering in de
economische wetenschappen "en zo ja in welke mate c. q. op welke punten in staat is
een bijdrage te leveren bij de oplossing van milieuvraagstukken". U.B. Opschoor,
1974, pag. 5.] Hierbij stelt Opschoor de overheid ofde policy-maker centraal. Daarbij
vreagt Opschoor zich af "of een policymaker die dat zou wensen, zijn beslissingen kan
nemen op basis van signalen uit de "private sector" als refiecties van de preferenties
van de verschillende subjecten". U.B. Opschoor, 1974, pag. 6.] Zo gesteld, is dit een
welvaartstheoretisch vraagstuk, zoals Opschoor ook betoogt.
In de eerste plaats gaat Opschoor na, hoe men kan aankijken tegen de waardering die
in de particuliere sector, aan milieuproblemen wordt toegekend. Deze waardering is
daar alleen mogelijk via het prijsmechanisme, dat op de markt tot uitdrukking komt.
Het is van belang na te gaan in hoeverre economische subjecten over voldoende informatie beschikken ten einde alle relevante gegevens in hun afweging te kunnen betrekken. Opschoor stelt dat er sprake is van een aantal problemen, die een adequate
afweging door het individu twijfelachtig maken. In de eerste plaats beschikt het individu over onvoldoende informatie. Hij kan zich in een situatie bevinden, waarin hij
zijn eigen nutsfunctie onvoldoende kan overzien. Daarenboven is het individu zelden
op de hoogte van de effecten die van een bepaalde verontreinigingsstructuur op hem
uitgaan. Hij kent de complete oorzaak-gevolg keten van milieuverontreiniging niet.
Bovendien doet zich het probleem van de compensatie voor. Als het individu een negatief extern effect ervaart, is hij zelden in st:sat een compensatie af te dwingen, die
hem terugbrengt op zijn oorspronkelijke welvaartsniveau. Dat betekent dat een duidelijke implicatie, die in de neo-klassieke benadering aanwezig is, in de werkelijkheid
ontbreekt. Opschoor stelt dat bovendien grote problemen bestaan ten aanzien van het
meten van de compensatie. Zelfs al zouden alle voorgaande bezwaren vervallen, dan
nog is er het praagstuk van het meten van de compensatie. Uit marktgedrag vallen ze
niet af te leiden, terwijl het zeer de vraagis, ofuit enqu6tes relevante gegevens worden

verkregen.

Tenslotte is er nog het probleem van de waardering van toekomstige effecten. Milieuverontreiniging kan eerst in de nabije of verre toekomst manifest worden. Wanneer mensen wordt gevraagd dit te waarderen, dan weet men nog niet wat men met
deze resultaten aan moet Opschoor is dan ook pessimistisch over de mogelijkheid inkomenscompensatie als waardering van externe effecten vast te stellen. Het gaat hier
om een vergelijkbaar probleem als het vaststellen van de ligging vande X--curve in het
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diagram, dat Hueting gebruikt om het optimale vervuilingsniveau vast te stellen. Ook
hij is van mening, dat de ligging van deze curve moeilijk te bepalen is.
De overheid dient volgens Opschoor het milieu als merit-good te beschermen. Dit
hangt samen met de task van de overheid het algemeen belang te bewaken zoals de
vrijheid, hetmilieu en de integriteitvan het leven van toekomstige generaties. Bovendien is het optreden van de marktimperfecties, zoals hiervoor beschreven, voldoende
argument om het ingrijpen van de overheid te rechtvaardigen.
De vraag rijst dan hoe de overheid deze afweging dient te verrichten. Opschoor stelt
dat dit op paretiaanse wijze alleen mogelijk is als tenminste is voldaan aan de voorwaarde, dat individuen perfect geinformeerd zijn en dat het externe effect zich niet
uitstrekt tot anderen, dan diegene, waarvan een waardering kan worden gevraagd.
Opschoor stelt dat moet worden gevreesd dat op grond van het niet bestann van deze
voorwaarden, de economische waardering van milieuverontreiniging onvolledig

moet blijven.
Dit betekent dat de overheid zich slechts ten dele kan baseren op indicaties ontleend
aan het marktmechanisme. Er zijn dus argumenten aanwezig om beslissingen op dit
terrein te onttrekken aan de sfeer waar subjectivistische waarderingen doorslaggevend zijn. Deze gedachtengang wordt geadstrueerd aan de hand van twee concrete
voorbeelden van externe effecten: effecten van luchtverontreiniging op de waarde van
huizen en de sociale kosten van geluidshinder. Uit de uitwerking van deze voorbeelden blijkt de juistheid van de hiervoor beschreven gedachtengang.
De consequentie hiervan is dat "de policy-maker een eigen verantwoordelijkheid
heeft, als het gaat om natuurlijk milieu van mensen en andere biotische eenheden, en
de toegestane inbreuken daarop; een verantwoordelijkheid die lang niet in alle gevallen kan worden gebaseerd op uit de markt blijkende (of anderszins aan individuen
onttrokken) waarderingen". U.B. Opschoor, 1974, pag. 172.] Bij deze positiebepaling
dient de policy-maker te steunen op normen, die door deskundigen worden aangereikt.

Het belang van de studie van Opschoor ligt vooral in de duidelijke manier waarop hij
uiteenzet, dat de neo-klassieke uitgangspunten onvoldoende handvatten geven het
milieuprobleem op te lossen. Deze lijn wordt door hem later doorgetrokken, zoals
blijkt uit zijn oratie van 1987. Hierin wordt dezelfde kritiek geleverd op de neo-klassieke theorie en wordt het accent vooral gelegd op de noodzaak van een duurzame
ontwikkeling van het economische proces. Dit laatste dient zich in haar ontwikkeling
zodanig te manifesteren dat een toekomstig gebruik van natuurlijke hulpbronnen
mogelijk is. U.B. Opschoor, 1987.]
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HOOFDSTUK 6

Theorievorming na 1965:
een stortvloed van publikaties

6.1. Inleiding
In het vorige hoodfstuk zijn de belangrijkste economische auteurs na 1965 aan de
orde geweest. Het betreft hier die auteurs die in ons land invloed hebben gehad op het
economische denken over milieuvraagstukken. Zonder twijfel is de keus van deze auteurs een arbitraire. Als gevolg van de beperkte ruimte hebben we bovendien in
hoofdstuk 5 slechts enkele auteurs kunnen behandelen.
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, heeft het zoeken naar een nieuwe
theorie bij de daar behandelde auteurs een grote rol gespeeld. Als gevolg daarvan is bij
deze auteurs niet steeds duidelijk welke paradigmatische a priori's van belang zijn.
Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken, dat er geen sprake is van een paradigmatische behandeling van milieuvraagstukken na 1965. Niets is echter minder waar.
Vanuit verschillende paradigmatische uitgangspunten werd een stortvloed van economische publikaties over milieuvraagstukken geproduceerd. Vooral na het midden
van de jaren zeventig is de stroom van deze publikaties voor een enkele onderzoeker
niet meer te overzien. Dat betekent dat het hier onmogelijk is op al deze publikaties in
te gaan. Hierna zal worden gepoogd een beeld te schetsen van de algemene ontwikkelingen zoals die in het denken van economen heeft plaatsgevonden vanuit de verschillende paradigmatische invalshoeken. Iedere indeling in paradigmatische invalshoeken

roept steeds de vraag op naar de juistheid o f de rechtvaardiging van deze indeling. Zo
ook hier.
Er is gekozen voor een neo-mancistische, een neo-klassieke en een institutionalistische benadering. Onder neo-marxisten verstaan we economen die bij hun analyse in de eerste plaats uitgaan van gangbare begrippen in de neo-marxistische traditie. Onder neo-klassieken verstaan we alle economen die bij hun benadering uitgaan
van de werking n het prijsmechanisme, zoals dat na Marshall te doen gebruikelijk is.
Men zou deze goep ook aan kunnen duiden als marginalisten, aangezien ze uitgaan
van een marginale analyse. De groep institutionalisten is moMijk afte bakenen. Deze
groep kent geen uniform uitgangspunt, zij het dat a:in het belang van instituties grote
waarde wordt toegekend. Aan de werking van het prijsmechanisme wordt over het algemeen door hen een geringere waarde toegekend dan bij neo-klassieken het geval is.
De grenzen tussen deze drie groepen is echter niet steeds goed te trekken.
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6.2. Neo-Marxisten
6.2.1. Inkiding

In het algemeen hebben Marxisten weinig belangstelling voor milieuvmagstukken.

Dit hangt ongetwijfeld samen met de centrale vraagstelling die in het werk van Marx

te vinden is, namelijk de uitbuiting van de arbeid door het kapitaal. In traditionele
Marxistische handboeken is dan ook nauwelijks iets te vinden over een theorie van het
milieu of de natuurlijke hulpbronnen. Deze fixatie op de uitbuiting van de arbeid leidde er toe, dat het milieuprobleem als irrelevant terzijde werd geschoven. In de jaren
zestig en zeventig werd vanuit de Marxistische optiek het milieuprobleem vaak getypeerd als een geconstrueerd probleem vanuit de burgelijke economie om de aandacht
van de klassenstrijd af te leiden. Het Rapport aan de Club van Rome oogstte dan ook
vanuit de Marxistische hoek weinig waardering.
Deze gedachtengang bleek echter niet vol te houden. Allerwegen werden milieuproblemen ervaren en de ernst van deze problemen nam eerder toe dan af. Deze lIlilieuproblemen traden op allerlei plaatsen in de maatschappij op. Zowel kapitalisten
als arbeiders ervoeren de problemen van zure regen, nucleaire straling, de aantasting
van de ozonlaag, de verontreiniging van het oppervlaktewater, de daling van de kwaliteit van het grondwater en dergelijke.
Zo'n belangrijk maatschappelijk vraagstuk kon men vanuit de Marxistische invalshoek niet blijven negeren. Bovendien leidde het verzet tegen de aantasting van
milieu en natuur tot de vorming van actiegroepen, die voor een deel het karakter hadden van een autonoom verzet vanuit brede lagen in de samenleving. Marxisten waren
in deze actiegroepen niet sterk vertegenwoordigd. Het lag voor de hand dat Marxisten een dergelijke ontwikkeling niet gewenst vonden. Men ging zich gedwongen door
de maatschappelijke ontwikkeling met milieuvraagstukken bezig houden. Als gevolg
van deze ontwikkelingen is het neo-marxistische geluid op milieugebied eerst de laatste jaren te horen.
De reactie vanuit de neo-marxistische invalshoek was van tweearlei aard. Annvankelijk overheerste een orthodoxe benadering, waarin het milieuprobleem werd gezien als een gevolg van het kapitalistische stelsel. Later kwam een kritischer benadering op gang, waarin meer aandacht werd besteed aan het milieuprobleem zelf. Beide
benaderingen worden hierna besproken.
6.2.2. De ortbodoxe benadering

We noemen een benadering orthodox wanneer de analyse van de hedendaagse problemen bijna geheel word gebaseerd op de originele werken van Marx. Men laat aan
de hand van aanhalingen uit het werk van Marx zien, dat deze alles heeft gezegd over
zaken als werkloosheid, armoede en de kwaliteit van de arbeid. Ook de verontreiniging van het milieu en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen kan volgens orthodoxe Marxisten alleen begrepen worden door Marx te raadplegen.2
Deze benadering is gebaseerd op het idee van Marx dat de kapitalistische wijze van
produktie de basis van het leven vernietigt en dat een socialistische wijze van produce1

2

Deze paragraaf is gebaseerd op: F. Diem en J. van der Straaten, 1990 (in druk).
Zie voor deze benadering: Elisabeth Romoren en Tor Inge Romeren, 1978, pag. 35-47; Knut
Krusewitz, 1978, pag. 81-108; Ken Coates, 1979.
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ren deze fouten niet zal maken [K. Marx, 1977, pag. 474-475.] De vervreemding van
de natuur kan in deze gedachtengang alleen maar worden opgeheven als de arbeiders
de controle over de produktiemiddelen hebben veroverd [Karl-Heinz Heise en Martin Hembold, 1977, pag. 22-38.1
Uit deze gedachtengang zou men de conclusie kunnen trekken, dat Marx een uitgekristaliseerd idee had over het milieuprobleem en de uitputting van de natuurlijke
hulpbronnen. Dit is echter niet het geval. Een dergelijke gedachtengang is so wie so
vreemd aan het tijdsbestek waarin Marx leefde. De opkomst van de Industriele Revolutie en de daarmee gepaard gaande technologische vernieuwingen leidden tot een algemeen geloof in de mogelijkheden van de techniek. Deze opvatting is ook bij Marx
te vinden; de ontwikkeling van de produktiekrachten werd door hem gezien als een
voorwaarde voor het bereiken van de socialistische maatschappij.
In de werken van Marx vinden we dan ook geen uitgewerkte ideeen over milieuproblemen. Sporadisch en verspreid heeftMarx in zijn geschriften onderliggende opvattingen over de natuur en de mens neergeschreven. Natuur was volgens
Marx geen constante grootheid, maar werd bepaald door de dialectische verhouding
tussen de mens en de natuur. [K. Marx, 1977, pag. 172; K. Marx, 1964, pag. 112.]
Vooral in de twintigste eeuw is er echter een proces op gang gekomen, waarin de
mens steeds onafhankelijker werd van de natuur. Deze onafhankelijkheid is voor een
deel schijn, want dit ontwikkelingsproces brengt de mens in conflict met de natuur.
Hierdoor wordt het voortbest:tan van natuurlijke hulpbronnen bedreigd. De hedendaagse grote milieuproblemen maken duidelijk dat de mens vervreemd is van de natuur. Marx ziet natuur en arbeid als delen van een dialectisch geheel, maar deze hebben geen waarde in zichzelf. Ann de waarde van de arbeid wordt door Marx veel aandacht besteed. Maar de natuur - het andere deel van het dialectische geheel - wordt
niet verder uitgewerkt.
Hij stelt dat natuur zonder menselijke arbeid geen waarde heeft:
"The purely natural material in which human labour is objectified, to the extent that
itis merely a material that exists of labour, has no value". [K Marx, 1973, pag. 336.]In
de Duitse Ideologie bediscussieert Marx de prioriteit van de natuur en in de Grundrisse noemt hij de natuur een noodzakelijke voorwaarde. [IC Marx en F. Engels,
1972; I Marx, 1973, pag. 385.]
Marx heeft dit waardeprobleem van de natuur nooit verder uitgewerkt. Hij heeft zich
bij de verdere uitwerking van zijn ideeLn beperkt tot de tegenstelling tussen arbeid en
kapitaal. Bij de nadere analyse van deze tegenstelling heeft Marx de arbeidswaardeleer, ontleend aan Ricardo, toegepast. Het gebruik van deze arbeidswaardeleer maakte het Marx mogelijk het mechanisme van de meerwaarde te bekritiseren en de uitbuiting van de arbeid duidelijk te maken. Maar dit leidde wel tot een scheiding tussen
mens en natuur in zijn theorie. Nat:uur wordt derhalve door Marx in de uitwerking
van zijn theorie8n niet gezien als een bron voor de waarde van geproduceerde goederen. In de arbeidswaardeleer is immers 66n van de voorveronderstellingen een onuitputtelijke natuur. Het is de vraag ofMarx zich deze tegenstrijdigheid met zijn eigen
uitgangspunten - namelijk dat arbeid en natuur beide bronnen van de welvaart zijn bewust is geweest. Dit hangt stellig samen met de grote aandacht die Marx juist aan de
factor arbeid besteedde.
P:t neemt niet weg, dat de hiervoor aangeduide scheiding tussen mens en natuurgro-
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te invloed heeft gehad op het denken van Marxisten als het gaat over het milieu en de
natuurlijke hulpbronnen. Harmsen stelt dat hierdoor Marxisten het milieuprobleem
hebben ontkend. Socialisten bleven er volgens hem vanuit gaan, dat de opheffing van
de klasseverschillen in de maatschappij, tot een rationelere omgang met de natuur zou
leiden. [G. Harmsen, 1974, pag. 15.] De toenemende milieuproblemen, die allerwegen in de maatschappij werden ervaren, leidden echter tot kritiek van Marxisten op
deze uitgangspunten. Deze kritiek is eerst de laatste jaren tot ontwikkeling gekomen.
Dit hangt zeker samen met de zeer geringe invloed van de orthodoxe gedachtengang
in kringen van milieu-actiegroepen.
6.2.3. Kritiek op de ortbodoxe benadering

Aan het einde van de jaren zeventig onstond de eerste kritiek vanuit de Marxistische
invalshoek op de hiervoor geschetste orthodoxe benadering. Ook in politiek opzicht
had dit zijn weerslag. In verschillende communistische partijen ontstonden hervormingsgezinde stromingen, mede als gevolg van een afkalvende aanhang onder het
electoraat. Met name het supremaat van de klassestrijd werd op veel plaatsen ter discussie gesteld.
Gorz en Bahro zijn waarschijnlijk de bekendste representanten van deze stroming. Zij
stellen dat er nieuwe problemen in de maatschappij ontstaan, die met de traditionele

opvattingen niet voldoende kunnen worden geanalyseerd. Gorz stelt dat de hedendaagse arbeidsklasse niet de meest geeigende klasse is om de nieuwe meesters van de
produktiemiddelen te worden. [A. Gorz, 1981, pag. 24.] Bahro is van mening, dat de
tegenstelling tussen Oost en West, de tegenstelling tussen Noord en Zuid en de tegenstelling tussen mens en natuur belangrijker zijn geworden dan de traditionele
klassetegenstellingen in ontwikkelde kapitalistische landen. [R. Bahro, 1980, pag. 60.]
Bahro en Gorz analyseren echter niet het milieuprobleem. Hun verhandelingen gaan
in hoofdzaak over de klassestrijd.
De belangrijkste kritiek op de orthodoxe benadering van het milieuprobleem is afkomstig van Ullrich. [0. Ullrich, 1979.] Zijn kritiek richt zich in de eerste plaats op de
positie die de ontwikkeling van de produktiekrachten in de traditionele Marxistische
analyse inneemt. De aantasting van het milieu wordt volgens hem in de eerste plaats
veroorzaakt door 9rootschalige moderne industrie. De ontwikkeling van deze produktiekrachten heeft het socialisme niet dichterbij gebracht. De belangrijke milieuproblemen zoals wij die kennen, best:tan in alle geindustrialiseerde landen, los van de
politieke kleur ervan. De ontwikkeling van de technologie, ofde ontwikkeling van de
produktiekrachten zoals Marxisten dat noemen, dient kritisch te worden benaderd.
Een industriele socialistische maatschappij wordt door Ullrich een contradict:ie genoemd. Industriele produktie betekent immers onbevredigende en saaie arbeid, de
uitbuiting van de ene mens door de ander en vooral de uitputting van de natuur. Volgens hem is een radicale verandering nodig.[0. Ullrich, 1979, pag. 99.] Ullrich is van
mening, dat de maatschappelijke krachten die hiervoor nodig zijn niet in de traditionele arbeidersklasse kunnen worden gevonden. Dan zou immers dezelfde wijze van
produceren met andere machthebbers plaatsvinden. Men dient deze krachten te zoeken in de tegenbeweging van milieubeweging, kleinschaligheidsbeweging en de vrouwenbeweging. [0. Ullrich, 1979, pag. 156.] Overigens vindt men deze gedachtengang
ook bij Gorz en Bahro.
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Ullrich's kritiek heeft vooral betrekking op de orthodoxe uitgangspunten in de Marxistische theorie. Anderen oefenen vooral kritiek uit op de analyse zelf die in de theorievorming plaatsvindt. Zo levert Immler kritiek op het gebruik van de arbeidswaardeleer van Ricardo. Hij wijst erop, dat Marx de arbeidswaardeleer ontleent aan Ricardo, die van een constante natuur uitgaat [H. Immler, 1983, pag. 53-58.] Ricardo stelt
zeer duidelijk, dat hij aan het gebruik van de natuur en het milieu geen waarde toekent
omdat ze onuitputtelijk zijn en iedereen ze kan gebruiken. [D. Ricardo, 1975.] De
ruilwaarde wordt weliswaar gerealiseerd met behulp van "natural aids", maar deze
hebben geen invloed op de waarde [D. Ricardo, 1975, pag. 12.]
Deze uitgangsgedachte van Ricardo was in zijn tijd algemeen gebruikelijk. Economische objecten handelden in die periode op deze manier. Maar in de werkelijkheid is
natuur niet onuitputtelijk en constant. Bij de produktie van goederen wordt de natuur
beinvloed, wat gevolgen heeft voor de waarde van de arbeidskracht, de hoeveelheid en
de kwaliteit van het beschikbare land en daarmee op de hoogte van de "rent". Ook de
reproduktie van de produktiemiddelen wordt hierdoor beYnvloed en daarmee de
waarde van de goederen en van de produktiemiddelen. De waarde en de bepaling van
de waarde is afhankelijk van de natuur. Dit werd door Ricardo niet onderkend. Men
kan stellen, datMarx door het gebruiken van de ricardiaanse arbeidswaardeleer, in
conflict kwam met zijn eigen filosofische uitganspunten van de dialectische relatie
tussen mens en natuur. Immler is van mening dat het voor Marx niet nodig was geweest deze weg in te slaan [H. Immler, 1983, pag. 57.]
Hij stelt dat van de beide physieke grondslagen waarop de maatschappelijke produktie
van waarde is gebaseerd, Marx alleen de waarde van de arbeid in de beschouwing betrok. Hij beschouwt dit als een belangrijke tekortkoming in de Marxistische theorieen
en in de Marxistisch-socialistische praktijk. Dit probleem is des te belangrijker nu we
in een situatie geraken waarin de beperkingen die natuur en milieu ons stellen, des te
meer worden gevoeld. Immler is van mening dat dit tot gevolg heeft, dat de arbeidswaardeleer steeds minder relevant wordt [H. Immler, 10/83, pag. 27-30.]

6.3. De neo-klassieken
6.3.1. Inkiding
In de traditionele neo-klassieke benaderig gaat men in analytisch opzicht uit van een
situatie van volledig vrije mededinging. In dit model, waarbij een groot aantal voorveronderstellingen wordt gemaakt, wordt een optimale allocatie van produktiefactoren aangetoond. Deze allocatie is optimaal in de zin dat er geen hoger produktieniveau mogelijk is bij een gelijkblijvende inzet van produktiemiddelen. Evenmin is hetzelfde produktieniveau te realiseren met behulp van een lagere inzet van produktiemiddelen. Via vraag en aanbod, die elkaar via de markt ontmoeten, komt een produktie tot stand tegen de laagst mogelijke kosten. Bovendien is deze produktie in overeenstemming met de wensen van de consument. De juistheid van dit model is zowel
op micro- als op macroniveau aantoonbaar. Er is dus terecht sprake van een optimale
allocatie van produktiefactoren.
Deze optimale allocatie van produktiefactoren is echter alleen mogelijk onder een
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stringent aantal voorveronderstellingen zoals de afwezigheid van positieve en negatieve externe effecten en een volledige informatie over de markt. Als aan alle voorveronderstellingen is voldaan, zal een ongestoorde werkingvan hetmarktmechanisme de
optimale allocatie van produktiefactoren waarborgen. In dat geval dient de overheid
niet in te grijpen in de werking van het marktmechanisme. Doet ze dat wel, dan treedt
steeds een minder optimale allocatie van produktiefactoren op.
Dit model is ontwikkeld in de traditie van Marshall. In de loop van de twintigste eeuw
hebben economen vanuit de neo-klassieke theorie zich met (lit model en de concrete
problemen rondom dit model bezig gehouden. Men was zich immers bewust dat aan
de stringente voorwaarden van het model vaak niet werd voldaan. Vanuit deze optiek
is de zogenaamde welvaartstheorie ontstaan. Het raamwerk van deze theorie was grotendeels beschikbaar toen het milieuprobleem zich in de loop van de jaren zestig als
economisch belangrijk vraagstuk aandiende. Het ligt dan ook voor de hand, dat neoklassieke economen vanuit dit vertrekpunt zich 111et milieuproblemen gingen bezig
houden.

In de volgende paragrafen wordt de rol van de welvaartstheorie belicht, voor zover die

voor de behandeling van milieuproblemen van belang lijkt te zijn.
6.3.2. Het milim als merit-good
In het neo-klassieke model wordt uitgegaan van de werking van het marktmechanisme. De analyse heeft betrekking op goederen die op de markt worden verhandeld.
Maar in de welvaartstheorie worden ook collectieve goederen onderscheiden. Hieronder verstaat men goederen zoals defensie en de aanleg van wegen; ze zijn collectief
omdat ze door de staat worden voortgebracht; econornische subjecten 1<unnen niet
worden uitgesloten van het gebruik van deze goederen.
Deze goederen worden derhalve niet verhandeld op een markt. De besluitvorming
over de produktie en consumptie van deze goederen vindt dan ook niet plaats via het
marktmechanisme, maar via collectieve besluitvorming. De natuur of het milieu heeft
in vele opzichten het karakter van een collectiefgoed. In het produktie- en consumptiesysteem wordt natuur ofmilieu veelal orn niet gebruikt. Dat betekent dat natuur en
milieu concreet bijdragen aan de waardevorming van de geproduceerde goederen.
Daarnaast wordt de natuur ook gebruikt als afvalvat. Hierdoor blijken bepaalde functies van de natuur te worden aangetast, hetgeen weer collectieve besluitvorming over
deze aantasting noodzakelijk maakt. Een deel van deze aantastingen heeft vdrstrekkende gevolgen zoals het broeikaseffect, de zure regen, de aantasting van de Noordzee, het gat in de ozonlaag en de nucleaire straling na Tschjernobyl ons leren. Zorgvuldige collectieve besluitvorming omtrent deze effecten is dan ook gewenst.
Normaliter komt de preferentie van individuen tot uiting via de markt. De neo-klassieke theorie gaat in principe uit van deze individuele preferenties. Het is nu de vraag
hoe de overheid of de policy-maker de preferenties bepaalt bij de voorziening van collectieve goederen. Over dit probleem is een uitgebreide discussie gevoerd, die hier
niet wordt herhaald. Wij volstaan met het volgende citaat:
«Er bestaat wel een groepsoordeel, maar niet los van de dragende individuen; er be-
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staat wel een individueel waarde-oordeel, maar niet los van de sociale (en materiele)
condities".U.G. Lambooy enJ.B. Opschoor, 1974, pag 349-353; idem 1974, pag. 370372.]3

Het lijkt wenselijk van een eigen nutsfunctie van de staat uit te gaan als het gaat over
milieugoederen. Deze gedachtengang is min of meer algemeen onder economen die
zich met milieuvraagstukken bezighouden. [Zie onder andere Opschoor, en Hueting.] Als de staat op dit gebied een eigen nutsfunctie heeft, is ook de opvatting mogelijk dat de staat het milieu als een merit good beschouwt. Opschoor en Edelman stellen, dat hieronder kunnen worden verstaan "de (individuele of collectieve) goederen
(met of zonder externe effecten) die, in het geval van een Pareto-optimale allocatie
naar de mening van de overheid zonder overheidsingrijpen in te geringe hoeveelheden zouden woren geconsumeerd". [FJ. Edelman en J.B. Opschoor, 1970, pag. 6475.] Dit begrip kan ook op natuur en het milieu worden toegepast in die zin, dat er op
collectief niveau besluiten moeten worden genomen en wel over de mate waarin deze
goederen v66rkomen of verbruikt worden. In dit proces gaat het niet om de individuele preferenties, maar om de eigen nutsfunctie van de staat. De vraag is nu hoe deze
nutsfunctie van de staat tot stand kan komen en in welke mate de markt hierbij adequate informatie kan geven.
6.3.3. De externe effecten
De benadering van de Staat vanuit de functie van het merit-good legt het accent vooral op de voorziening van milieugoederen en milieufuncties. Wanneer het om de aantasting van het milieu gaat, ligt een benadering vanuit het begrip extern effect eve-

neens voor de hand. Bij een extern effect gaat het om een imperfectie van het marktmechanisme, dat in principe door de staat dient te worden gecorrigeerd. Een van de
redenen voor het niet-ingrijpen van de staatin het model van volledige vrije mededinging is de afwezigheid van externe effecten. Als externe effecten wel optreden, is daarmede de noodzaak van staatsingrijpen gegeven. Algemeen wordt het v66rkomen van
milieuaantasting in de neo-klassieke theorie beschouwd als een negatief extern effect.
Reeds bij Pigou vinden we de gedachtengang dat deze negatieve externe effecten een
optimale allocatie van produktiefactoren belemmeren. De staat dient een correctie te
doen plaatsvinden en wel zodanig dat de bedrijfseconomische kosten weer gelijk zijn
aan de maatschappelijke kosten. [A.C. Pigou, 1952.] Op dit terrein doen zich nogal
wat complicaties voor. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat eenduidige dosis-effectrelaties bekend zijn ten aanzien van de fysieke grootheden. Als bijvoorbeeld niet
duidelijk is, dat emissies met bepaalde stoffen zure regen veroorzaken, kan ook geen
verband worden gelegd tussen het fysieke niveau van de emissie en de concreet aan
bossen optredende schade. In dat geval kan ook geen fysieke schade worden toegerekend aan de produktieprocessen, die de bedoelde emissies veroorzaken. Deze situatie
doet zich vaak voor.
Bovendien is het noodzakelijk dat zo'n fysieke schadefunctie, als die wel bepaalbaar is,
kan worden vertaaid in monetaire termen. Dit is alleen mogelijk als het economische
subject over voldoende informatie beschikt. Is dat niet het geval dan is het niet duide3

Voor een orientatie over de hier bedoelde discussie verwijzen we naar Opschoor, 1974, pag. 6264.
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lijk op grond

van welke overwegingen men tot een waardering komt. Overigens zal
het effect zich in veel gevallen ook uitstrekken tot andere economische subjecten dan

het individuele economische subject.
Het gevolg van het hier geschetste probleem is, dat op theoretische gronden duidelijk
is, dat in veel gevallen voor een waardering op Paretiaanse wijze niet voldaan is aan
een aantal noodzakelijke voorwaarden. Dit betekent dat ook de staat in problemen
verkeert, als deze met behulp van aan de werking van het marktpioces ontleende inforrnatie tracht een waardering van externe effecten uit te voeren.
Bovenstaande bezwaren zijn van theoretische aard. Neo-klassieke onderzoekers hebben gepoogd zicht te krijgen op de hoogte van de negatieve externe effecten. In Nederland is Hueting daarvan het meest bekende voorbeeld. Wij verwijzen naar hoodstuk 5, waarin zijn werkwijze werd besproken. Het werd in dit concrete geval reeds
duidelijk, dat bovenstaande theoretische bezwaren in de praktijk ook aanwezig blijken
te zijn.
6.3.4. Koften-batenanalyses

Bij het toepassen van kosten-batenanalyses stuiten we op vergelijkbare problemen als
hiervoor zijn weergegeven bij de bepaling van externe effecten. In een neo-klassieke
context heeft het immers alleen maar zin een kosten-batenanalyse toe te passen als
deze aan Paretiaanse criteria voldoet. Kosten-batenanalyses warden meestal
uitgevoerd bij voorstellen om een bepaald concreet projekt te realiseren. Daarbij is het
noodzakelijk dat bekend is welke voor het milieu nadelige fysieke effecten aan het

projekt zijn verbonden. Dat is veelal niet uitputtend bekend. Daarmee vervalt de mogelijkheid een concreet verband te leggen tussen milieuschade en het te bestuderen
projekt. Bovendien doet zich weer het probleem van de waardering voor. Op grond
van welke adequate informatie kan het economisch subject tot een waardering komen? Zoals we hiervoor zagen, leidt deze vraag tot vele problemen.
Bij kosten-batenanalyses dient ter vergelijkbaarheid van verschillende mogelijkheden
alle kosten en baten naar 66n tijdstip te warden verrekend. Met andere woorden: Er
vindt discontering plaats. De hoogte van de rentevoet is hierbij van groot belang. Als
men de marktrente als disconteringsvoet hanteert, stelt men het optreden van milieuschade in de toekomst afhankelijkvan de toevallige hoogte van de huidige marktrente.
Zo'n standpunt is moeilijk te verdedigen. Dan doet zich echter de vraag voor welke
rentevoet men dan moet hanteren; iedere keuze die dan wordt gemaakt kan als arbitair worden ervaren:
Aangezien vanuit de markt onvoldoende informatie voor de staat beschikbaar is om
tot een adequate afweging te komen, is een kosten-batenanalyse geen goed instrument vanuit de kaders van de welvaartstheorie voor het oplossen van collectieve milieuvraagstukken.

4
5

Voor een uitgebreide handeling van
pag. 45-68.

deze problematiek verwijzen wij naar J.B. Opschoor. 1974,

Voor een uitgebreide beschouwing verwijzen wij o.a. naar: AK. Dasgupta en D.W. Pearce,
T. Newton, 1972.

1972; EJ. Mishan, 1971;
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6.3.5. Normatieue instrumenten6

Men kan van mening zijn, dat een kosten-batenanalyse slecht bruikbaar is voor het
aanpakken van milieuproblemen. Dit neemt niet weg dat dergelijke methoden theoretisch goed gefundeerd zijn vanuit de welvaartstheorie gezien. Dat ligt met de hier
bedoelde instrumenten anders. Bij deze instrumenten wordt onderkend dat vanuit de
gangbare neo-klassieke uitgangspunten milieuproblemen moeilijk aan te pakken zijn
vanuit een collectief gezichtspunt Men kan dan instrumenten of methoden ontwikkelen, die meer op het vlak van de economische politiek liggen en derhalve een normatief karakter hebben.
In een bepaald opzicht is deze gedachte reelerdan de gangbare neo-klassieke benaderingswijzen; er wordt immers onderkend dat er bij de gangbare theoretische invalshoeken problemen ontstaan. Deze problemen worden "opgelost" door de theorie aan
de praktijk van de economische politiek aan te passen en niet andersom. Dat geeft
deze instrumenten een hoger realiteitsgehalte. Aan de andere kant introduceert men
op deze manier een subjectief element via het terrein van de economische politiek,
waardoor toepassing hiervan in de economische theorie niet meer waardevrij mogelijk is. Het gaat hier ondermeer om de volgende instrumenten:

- Kosten-effectiviteitsanalyse.
Hierbij gaat men uit van een gegeven beleidsdoelstelling; men gaat dan na met welke
middelen deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Vervolgens gaat men na welke
kosten met de desbetreffende middelen samenhangen. Vervolgens kan men dan vaststellen welk middel de beleidsdoelstelling met de minste kosten realiseert.
Aangezien deze methode uitgaat van een gegeven beleidsdoelstelling, introduceert
men hiermede een gegeven normativiteit als uitgangspunt.

- Multi-criteria analyse.
Met deze methode wil men nagaan welke alternatieven welke effecten hebben op ver-

schillende doelstellingen. De effecten worden in hun eigen grootheden uitgedrukt.
Door aan de verschillende doelstellligen gewichten toe te kennen, kan een rangschikking van de alternatieven worden bereikt, waardoor het optimum kan worden gevonden.

Aangezien het toekennen van de gewichten een subjectief criterium bevat, is het gevonden optimum van deze subjectiviteit afhankelijk.

-

Multiple goal programming.

Bij deze methode gaat het om een optimaliseringsmodel, waarin verschillende doelstellingen van een mogelijk conflicterend karakter tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Men drukt daartoe de ene doelstelling, bijvoorbeeld het aantal arbeidsplaatsen uit in samenhang met het effect daarvan op de kwaliteit van een bepaalde milieucomponent. Op die manier ontstaat een trade-off tussen de twee beleidsdoelstellingen. Het gevolg is dat de ene doelstelling tegen de andere kan worden afgewogen.
Ook hier is sprake van een subjectief element; men laat de waardering immers over
aan de economische politiek.

-

De schaduwprojektmethode.

Klaassen en Botterweg[L.H. Klaassen en
6

T.H. Botterweg, 1976.]

gaan ervan uit dat

Een uitgebreide bespreking van dit soort instrumenten is te vinden in: PJA. van de Laak en
E.C. van Ierland, 1988.
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aantasting van natuurgebieden niet gewenst is. Als er toch een bepaald projekt wordt
voorgesteld, dat leidt tot de aantasting van een natuurgebied, dan dient er in hun gedachten een zelfde natuurgebied elders te worden gerealiseerd. Dit projekt is het
schaduwprojekt. Men berekent vervolgens de kosten die aan dit schaduwprojekt zijn
verbonden. Deze kosten rekent men toe aan het oorspronkelijke projekt, dat tot aantasting van het natuurgebied leidde. Op zichzelfis het juist dat op deze manier een investeringprojekt in een natuurgebied geconfronteerd wordt met de kosten die het
schaduwprojekt met zich meebrengt. Maar de methode is subjectief want men gaat
van een a priori uit, namelijk dat de natuur niet verder
mag worden aangetast. Om tot
deze uitspraak te komen, is echter een doorwrochte analyse van dit vraagstuk nodig.
6.3.6. Waarderingsmetboden van de natullr

In deze gedachtengang gaat het om het vaststellen van de waarde van de natuur en de
functies die de natuur kan hebben. Men gaat ervan uit, dat de waarde van de functies
van de natuur niet allemaal via marktprocessen tot stand komen. Dat
impliceert dat er
methoden ontwikkeld zouden moeten worden om de waarde van de natuur vast te
stellen. Deze gedachtengang heeft te maken met de vragen die in deze studie worden
gesteld. Als we namelijk weten wat de natuur waard is, dan is het eveneens mogelijk
inzicht te verkrijgen in de schade die in een concrete situatie als zure regen wordt toegebracht.

Voor

een waardering van de natuur is het noodzakelijk te weten welke belangen de
maatschappij heeft bij het handhaven van natuur. Westhoff [V. Westhoff, 1970, pag.
185-200.] is in Nederland de eerste bioloog geweest, die zich met deze vragen bezig
hield. Hij maakte een opsomming van de functies die de natuur voor de mens kan
hebben. Op basis van deze uitgangspunten is later veel onderzoek verricht. Zo stelde

Hueting in zijn proefschrift [R. Hueting, 1974.] dat men uit diende te gaan van de
functies die de natuur had. Milieu-aantasting wordt door hem functieverlies genoemd. Deze functieverliezen onstaan doordat er concurrentie optreedt tussen de
verschillende gebruiksmogelijkheden van de natuur.
In de loop van de jaren zeventig en tachtig hebben verschillende onderzoekers gepoogd de waarde van een natuurgebied of een bepaalde functie daarvan te benaderen.
Zo stelde Odum, [H.T. Odum, 1984, pag. 185-199.] dat het vooral gaat om de energie die in een ecosysteem aanwezig is. Hoe meer energie hoe waardevoller een systeem zou zijn. De in het ecosysteem werkende energie wordt getransformeerd naar
het economische systeem, waarna een monetaire waardering plaatsvindt. Het hoeft
geen verwondering te wekken, dat zo'n methode als subjectief wordt ervaren. Zowel
het uitgangspunt als de methode van omrekening bevat immers subjectieve elementen.

Westman [W.E. Westman, 1977, pag. 960-964.] trachtte eveneens een
integrale
waardering van de natuur te realiseren. Hij pat daarbij uit van de functies die een natuurgebied heeft. Deze kunnen gebaseerd zijn op structurele en functionele aspecten.
De structurele baten hebben betrekking op verhandelbare produkten
die de natuur
voortbrengt. Bij functionele aspecten gaat het om de werking van het ecosysteem,
waardoor stoffen kunnen worden afgebroken en allerlei kringlopen 1<unnen functioneren. Ten aanzien van de eerste categorie kan men via marla:prijzen tot een berekening van de baten komen. Voor de tweede categorie is dat veel moeilijker. Men moet
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analogieen zoeken, ontleend aan marktsituaties, waardoor subjectieve waarderingen
optreden.
Dit probleem doet zich minder voor wanneer men tracht 66n bepaalde functie van de
natuur te waarderen. Als deze functie zich laat vertalen naar marktsituaties zijn subjectieve uitkomsten veel minder waarschijnlijk. Zo heeft Lynne [G.D. Lynne, 1981,
pag. 175-186.] gepoogd produkliefuncties van de visserij te maken in het geval van de
waarde van moerassen als kraamkamer voor een bepaalde krabsoort. Een vergelijkbare benadering werd toegepast door Van der Straaten U. van der Straaten, 1970.] in
een paging de waarde van het Amelander Wad te bepalen. De waarde van wetlands
was het onderwerp van een studie van Thibodeau en Ostro. [F.R. Thibodeau en B.D.
echter voorOstro, 1981, pag. 19-30.] In al deze partiele studies ligt het hoofdaccent
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Probeert men die vraag toch te beantwoorden via een meer integrate methode, dan
ontstaat snel, zoals we hiervoor zagen, een subjectie f beeld.
6.3.7. Het stelsel van Nationale Rekeningen
Het stelsel van Nationale Rekeningen is in de industrielanden ontwikkeld teneinde
inzicht te verkrijgen in de hoogte van de produktie-aktiviteiten naar land en tijd. De
achterliggende gedachtengang is, dat de hoogte van het nationale inkomen op de 66n
of andere manier een reflectie is van de hoogte van de behoeftebevrediging. Reeds in
stadium heeft men vraagtekens gezet bij deze uitgangspunten Zo meende
een

vroeg

King in 1919, [WJ. King, 1919.] dat mensen in een stedelijke, geindustrialiseerde samenleving weliswaar allerlei consumptiegoederen tot hun beschikking krijgen, maar
dat deze mensen allerlei andere goederen moeten missen zoals wild, fruit en gezang
van vogels. Bovendien vindt intering plaats op het natuurlijke kapitaal zoals energievoorraden. Na de Tweede Wereldoorlog vindt voornamelijk in de Verenigde Staten
een discussie plaats over de regels die moeten worden gehanteerd bij de bepaling van
het nationale inkomen. Zo pleit Fabricant [S. Fabricant, 1947.] de uitputting van
te schrijven als een kostenpost bij de bepaling
en

energievoorraden

grondstoffen af

van de hoogte van het nationale inkomen. Uiteindelijk wordt bepaald, dat dergelijk
framework
posten niet worden beschouwd als kapitaalconsumptie. [The Conceptual
of National Income Statistics. 1954, pag. 92.] Kennelijk zag men geen problemen in

het gebruik van de natuur.
In Nederland heeft vooral Hueting [R. Hueting, 1974.] deze discussie weer toegeals gevolg van
spitst in de periode dat duidelijk werd dat hoge kosten werden gemaakt
veel kosten die moemilieu-aantasting. Hij laat aan de hand van voorbeelden zien dat
ten worden gemaakt om het aangetaste milieu weer op peil te krijgen, in het stelsel
van Nationale Rekeningen als inkomen verschijnen. Hij pleit ervoor, het nationale inkomen te zuiveren van deze kosten. Ook elders gaan stemmen op
de kosten van demilieuverontreiniging van het niveau van hetnationale inkomen afte
trekken. Zo stelt Baltensperger [M. Baltensperger, 1972, pag. 405-423.] voor de milieukosten te zien als normale onderhoudskosten om het natuurlijke kapitaal op peil te
houden. In deze gedachtengang dienen deze kosten dan ook afgetrokken te worden
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van het bruto nationale produkt. Op deze manier ontstaat een voor het milieu
gecorrigeerd netto nationaal produkt. In deze gedachtengang is het van belang de
kosten van de milieuverontreiniging te bepalen, teneinde de bedoelde correctie te
doen plastsvinden. Baltensperger komt bij deze berekening voor Zwitserland tot een

jaarlijks bedrag van 700 miljoen frank. Bovendien hangen er nog uitgaven van nietbehandeld afval boven de markt. Hij schat deze op een jaarlijks bedrag van 1 miljard
frank.

Dit soort berekeningen leidt onherroepelijk tot dezelfde soort laitiek,

die reeds eerder werd gesignaleerd. De kriteria die Baltensperger hanteert, zijn zeker niet uitputtend. Als hij naar een uitputtende behandeling had gestree fd, zou zijn berekening vele
subjectieve elementen bevatten. Het zijn dezelfde problemen, waarmee Hueting wor-

stelde.
De reactie op dit soort problemen is van twee8rlei aard. Enerzijds realiseert men zich
dat het bepalen van milieukosten een moeilijke aangelegenheid is. Vooral het in monetaire termen vertalen van de milieuschade wordt als zeer problematisch ervaren. Als
reactie hierop tracht men te komen tot een systeem van Natural Resource Accounting. Zo'n systeem wordt gezien als een soort tegenhanger van het stelsel van Nationale Rekeningen, waarin de bedoelde informatie immers moeilijk te integreren is. In
zo'n stelsel van Natural Resource Accounting worden gegevens ondergebracht die
betrekking hebben op de toestand van natuur en milieu en op de activiteiten die deze
toestand beinvloeden.7 In verschillende landen is men in een vergevorderd stadium in

het ontwikkelen van deze systemen. [P. Longva, 1981; Institute for Environmental
Studies, 1983.]
Een andere reactie vindt men voornamelijk in West-Duitsland, waar men de ideeen
van de correctie van het nationale produkt met de kosten van
milieuverontreiniging
niet heeft opgegeven. Deze gedachten gaan gepaard met pogingen om de jaarlijkse
schade aan het milieu te bepalen. Zo berekenen Wicke en anderen een schade in
West-Duitsland van meer dan 103,5 miljard DM per jaar. [L. Wicke e.a., 1986.] Dit
bedrag lijkt zeer hoog als we dat vergelijken met de hiervoor genoemde studie van
Baltensperger. Dat heeft te maken met een sterk toegenomen kennis van de schadepatronen in de verschillende milieucomponenten. Bovendien geven Wicke en anderen ondergrenzen in die gevallen dat monetaire schade moeilijk bepaalbaar is. Het
gaat hier om ongeveer 6 percent van het bruto nationale produkt.
Ook Leipert en Simonis [Ch. Leipert en U.E. Simonis, 1988, pag. 37-52.] houden
zich bezig met de kosten, die samenhangen metde slechte kwaliteit van het milieu. Zij
beklemtonen het verband met het stelsel van Nationale Rekeningen. Daarom stellen
Zij voor het nationale produkt te corrigeren voor deze schade en te komen tot een
vaststelling van een "Real" or Ecologically adjusted Net Product (ENP). Deze ideeen
zijn sterk verwant aan die van Hueting en Baltensperger.
6.3.8. Enquites
Aan de hiervoor genoemde methoden zijn nogal wat bezwaren verbonden, zoals reeds
is uiteengezet. In de neo-klassieke traditie gaat het in eerste aanleg om de behoeftebe7

Voor een nadere uiteenzetting van deze stelsels kan worden verwezen naar PJ.A van de Laak
en E.C. van Ierland, 1988.
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vrediging van de consument. Als die via marktprijzen niet goed tot uitdrukking komt,
ligt het voor de hand naar methoden te zoeken, die directe informatie geven over de
wensen van consurnenten. Op dit terrein zijn allerlei methoden ontwikkeld, die we
hier samenvatten onder de term enquetes. Op deze wijze tracht men preferenties
zichtbaar te maken. Men tracht de "willingness to pay" van economische subjecten te
bepalen voor het instandhouden van een bepaald ecologisch belang.
Aan dergelijke methoden kleven nogal wat bezwaren. In de eerste plasts is het antwoord van de ondervmagde afhankelijk van de manier waarop de vragen warden gesteld. De vraagstelling staat in een bepaalde context die door de onderzoeker is gecreeerd. Of de context van de ondervraagde dezelfde is, staat niet vast. Ook de beoordeling van de maatschappelijke situtatie door de geenqueteerde speelt een grote rol.
Zo zal de vraagofmen een bepaald bedrag over heeft voor schone lucht ofschoon water door een groep respondenten ontkennend worden beantwoord. Deze ontkenning
hangt niet samen met het niet toekennen van een belang aan schoon water of schone
lucht. Men is van mening dat ondernemingen, die reeds zo lang door de aantasting
van het milieu een hogere winst realiseerden, ook maar moeten opdra:tien voor het
schoonmaken van het milieu, dat kennelijk nu moet plaatsvinden.
Veelal wordt door welvaartstheoretici het free-rider principe als bezwaar van enqu6tes genoemd. Dit free-rider principe komt er op neer, dat economische subjecten niet
bereid zijn mee te betalen aan het instandhouden van een collectief goed, omdat ze
zonder te betalen ook profiteren van de instandhouding van dit collectieve goed. Bij
de bespreking van dit free-rider principe wordt er echter zelden op gewezen dat de
houding van economische subjecten hierbij sterk wordt bepaald door de concrete
maatschappelijke situatie. Zo is het verschijnsel van zure regen verantwoordelijk voor
de sterfte van bossen na omstreeks 1980 in Midden- en West-Europa. Deze bossterfte wordt veroorzaakt door de emissie van verzurende stoffen als S02, NOx en NH3.
De belangrijkste emittenten zijn raffinaderijen, petro-chemische industrie, het verkeer, de bio-industrie en elektriciteitscentrales. Deze emittenten waren kennelijk in
staat externe effecten op de maatschappij af te wentelen. Dat betekent dat deze emittenten in het recente verleden gebruik konden maken van een te lage kostprijs, vanuit
maatschappelijk oogpunt bezien. De economische subjecten vormen zich een idee of
deze belasting van het milieu spoedig gestopt zal zijn. Wanneer dit oordeel negatief
uitvalt, zal het economische subject zo'n oordeel mee laten wegen in zijn willingness
to pay.

Dit betekent dat een enqu6te naar de bereidheid van mensen geld over te hebben voor
een zuiver milieu, nooit los gezien kan worden van de beoordeling door de geenqueteerde van de maatschappelijke situatie en de ontwikkeling daarvan. Zo bleek uit een
onderzoek van Oosterhuis en VanderLinden, dat men voor het instandhouden van
een bepaalde kwaliteit van de Nederlandse bossen en heidevelden een gemiddeld bedrag per huishouden over had vanf 22,83 per maand per huishouden. [F.H. Oosterhuis en J.W. van der Linden, 1987.] Deze bedragen hoeven niet samen te vallen met
de bij de respondenten levende preferenties op grond van de hiervoor geschetste problemen. Bovendien mag men zich afvragen of respondenten voldoende op de hoogte
zijn of in korte tijd voldoende op de hoogte kunnen worden gebracht van de in het geding zijnde zaken. Meestal zullen respondenten slechts een decl van de problemen be-
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kend zijn. Dit geeft de uitkomsten van dit type onderzoek een beperkt karakter. Overigens zijn Oosterhuis en Van der Linden zich bewust van deze beperkingen.
6.3.9. Partikle benaderingen

In het voorgaande

is steeds sprake geweest van pogingen om het waarderingsprobleem vanuit een neo-klassieke context op te lossen. Dit is van belang wanneerhetom
fundamentele vragen gaat als de waarde van de natuur of de waarde van een bepaalde
functie van de natuur. Als het om een functie gaat die niet ofnauwelijks via de markt
wordt verhandeld, ontstaan er zeer snel waarderingsproblemen. Bij het behandelen
van milieuproblemen hoeft het echter niet altijd over dit soort fundamentele
vraagstukken te gaan. Juist vanuit een neo-Wassiek uitgangspunt warden vaak pogingen
ondernomen om een bepaald beperkt milieuprobleem met gangbare neo-klassieke
middelen te bespreken.

Hiervoor is bijvoorbeeld de gangbare methode van de modellenbouw beschikbaar. Zo
kan men een model maken over de mate waarin een bepaalde uitputbare grondstof
het beste kan worden toegepast in produktieprocessen. In feite is dit een traditioneel
optimaliseringsvraagstuk. De randvoorwaarden kan men zelf kiezen of men stelt ze
afhankelijk van concreet beleid. Ook kan men een model maken, waarin aandacht

wordt besteed aan het terugdringen van de verontreiniging met een bepaald percentage. Via het introduceren van een antivervuilingsindustrie is dit technisch uitvoerbaar.

Bij deze benaderingen komen de hiervoor gestelde vragen niet of slechts zijdelings
aan de orde. Deze modellen geven derhalve slechts informatie over een bepaald deelprobleem. Ze zijn niet bedoeld om de vragen over de waardering van collectieve goederen te beantwoorden. Als zodanig kunnen ze dan ook niet worden gebruikt.

6.4. De Institutionalisten
6.4.1. Inleiding
Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is opgemerkt, is het niet eenvoudig een
stroming als de Institutionalisten goed af te bakenen van andere stromingen. In het
algemeen kan men stellen dat Institutionalisten het hoofdaccent leggen op het functioneren van instituties in de maatschappij. De meesten zullen niet ontkennen dat het
prijsmechanisme van groot belang is voor de sturing van het voortbrengingsproces,
maar het hoofdaccent ligt daar niet. Evenmin zullen de meeste Institutionalisten de
Marxistische tegenstelling tussen arbeid en kapitaal ontkennen, maar men zal stellen
dat dit niet de enige tegenstelling in het maatschappelijke proces is.
Door te stellen dat het hoofdaccent op de instituties in de maatschappij ligt, onstaat
nog geen overeenstemmend paradigmatisch uitgangspunt. De ene institutionalist
werkt immers het hoofdaccent heel anders uit dan de ander. Het gevolg is dat er in
feite geen sprake is van een institutionalistische school; dit in
tegenstelling totMarxisten en Neo-Klassieken. In deze laatste twee groepen treden weliswaar regelmatig verschillen van inzicht op, maar er bestaat zoiets als eigen uitgangspunten,
paradigms's,
uitwerkingen en tradities. Institutionalisten warden veeleer gekenmerkt dat ze tot
geen van deze twee scholen behoren. Een gemeenschappelijke traditie is bij Institu-
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tionalisten niet of nauwelijks aanwezig. Dat betekent dat een behandeling van deze
groepering in dit hoofdstuk problematisch is.
Hierbij kan niet buiten beschouwing worden gelaten, dat naast de aanpak vanuit de
milieu-economie ook een interdisciplinaire benadering op gang is gekomen. Deze
wordt algemeen aangeduid met de term milieukunde. Het gaat hierbij om een benadering vanuit het milieuvraagstuk vandaan, waaraan bijvoorbeeld bestuurlijke, chemische, sociologische en economische kanten kunnen worden onderkend. Deze verschillende kanten, die vanuit een discipline worden benaderd, vormen gezamenlijk de
milieukunde. Op die manier wordt vanuit de milieu-econornie ook een bijdrage geleverd aan de milieukunde. Door het interdisciplinaire karakter heeft deze bijdrage
veelal een institutionalistisch karakter.
Het is niet mogelijk een algemeen overzicht te geven zoals dat in de vorige paragrafen
is gedaan van Marxisten en neo-klassieken. Als we een vergelijkbare behandeling hier
zouden nastreven, zou een willekeurige opsomming van allerlei Institutionalisten
ontstaan, die veel ruimte in beslag zou nemen, terwijl nauwelijks een grote lijn te ontdekken zou zijn. Hier is derhalve voor een andere aanpak gekozen.
Vanuit de natuur- en milieubeweging in Nederland is steeds gepoogd invloed uit te
oefenen op de besluitvorming voor zover dat natuur en milieu betrof. Langzamerhand zijn hierbij eveneens economen betrokken geraakt, die vervuld waren van
zorg om natuur en milieu. Deze economen gingen welhaast allen uit van een institutionele benadering. Dat ligt voor de hand gegeven de uitgangspunten van de natuuren milieubeweging, die invloed op de institionele besluitvorming wilde uitoefenen.
Hierna wordt een beeld geschetst van deze ontwikkeling. Aangezien de milieubeweging veel aandacht heeft geschonken aan het bestrijden van zure regen, ontstaat gemakkelijk een aansluiting aan ons onderwerp. Bovendien ontstaat er inzicht in het institutionalistische denkkader binnen de natuur- en milieubeweging.
6.4.2. De natuurbeweging inzijn eerste dilemma's

In eerste aanleg opereerde

de natuurbeweging nauwelijks in een maatschappelijke
context. Over het algemeen is men van mening dat de natuurbeweging aan het begin
van deze eeuw
begon te krijgen. Men wijst dan op het ontstaan van de Vereni-

gestalte

ging tot Behoud vali Natuurmonumenten in 1905, toen de bedreiging van het Naardermeer een belangrijke impuls gaf. Mensen als Jac. P. Thijsse en H. Heimans speelden een grote rol in het populariseren van het belang van de natuur. De natuur was
mooi en diende beschermd te worden. Dat was het belangrijkste uitgangspunt. Het
verwerven van natuurreservaten was het voor de hand liggende middel. Er waren
geen impulsen om zich met het maatschappelijke besluitvormingsproces te bemoeien.
Als men immers natuurreservaten in het leven riep, had men de natuur veilig gesteld.
Deze manier van denken voerde tot ver na de Tweede Wereldoorlog de boventoon.
Het op gang komen van de wederopbouw van Nederland en de versnelde industri-

alisatie die daarmee gepaard ging, leidde tot grote aanslagen op natuurgebieden. Zo
werd de zogenaamde Kop van Rozenburg, de Beer, vergraven ten behoeve van de uitbreiding van de Rotterdamse haven. De Beer behoorde tot de meest waardevolle
duingebieden van Nederland. Het vergraven van de Beer heeft in kringen van de natuurbescherming nauwelijks verzet ondervonden. Zo schreefin 1962 de Contactcommisssie voor Natuur- en Landschapsbescherming - een belangrijke organisatie in die
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tijd - "dathet definitief en volledigverloren gaan van de Beer beslisthet laatste verlies
is dat de natuurbescherming en recreatie in dit
gebied nog mogen lijden". [Anonymus, 1962, pag. 209-215.] Men was in natuurbeschermingskringen kennelijk bereid
voor de maatschappelijke ontwikkeling bepaalde offers te brengen en die als reeel te
ervaren.
Het aanleggen van de Maasvlakte riep echter sterk verzet op in de kringen van de natuurbescherming. Reeds in 1962, toen de plannen bekend werden, meende men allerwegen dat verdere uitbreiding van de Rotterdamse zeehavens ongewenst was. Dit was
het moment dat een duidelijke breuk met het verleden ontstond. De
natuurbeweging
volgde niet meer zonder commentaar de maatschappelijke ontwikkelingen. Het leek
er op, alsof dit verzet een soort signaalfunctie had. Allerwegen trad verzet op tegen
een ongeremde ontwikkeling van maatschappelijke processen, die ten koste gingen
van natuur en milieu. Er werd verzet aangetekend tegen de schaalvergroting in de
landbouw, industrievestiging, het aanleggen van wegen, verontreiniging van het oppervlaktewater en de emissie van schadelijke en gevaarlijke stoffen in de lucht. Dit
verzet beperkte zich in het algemeen tot de aantasting van natuurgebieden.
Deze houding was echter niet goed vol te houden. De wat radicalere groepen verzetten zich tegen de maatschappelijke processen als zodanig. Ze waren van mening dat
invloed uitgeoefend moest worden op de besluitvorming. Zo stelde
Quispel in 1970
:«... dat we het economisch belang niet mogen zien als het allesbeheersende, waaraan
andere belangen ondergeschikt zijn". [A. Quispel, 1970,
pag. 121-133.] Hiermee ontstond een dilemma. Traditioneel denkende groepen in de
natuurbeweging waren zeer
huiverig om zich buiten het bekende terrein van de natuurreservaten bezig te houden
met maatschappelijke vraagstukken. Radicalere groepen gingen deze
in
periode de
discussie aan met de traditioneel denkende groeperingen. Men probeerde de laatste
groepen duidelijk te maken, dat het natuurbelang volledig zou worden weggevaagd
als men zich niet met de maatschappelijke besluitvorming ging bemoeien. Vooral de
in die periode opkomende milieubeweging speelde in deze discussie een steeds
grotere rol.
6.4.3. Vermaatscbappet#king vannatuur en milim

In feite is de hiervoor vermelde discussie na ongeveer 1970 steeds minder
belangrijk
geworden. De aantasting van de natuur en milieu
greep zo snel om zich heen, dat ook
de meer traditioneel ingestelde natuurbeweging door deze ontwikkeling steeds meer
gedwongen werd zich met de maatschappelijke besluitvorming te bemoeien. Hoewel
er tot vandaag de dag duidelijk verschillen op dit punt tussen
groepen in de natuur- en
milieubeweging zijn te onderkennen, zijn er ook grote overeenstemmingen. Allerwegen is men van mening dat de maatschappelijke besluitvorming beinvioed dient te
warden. Er bestaat wel verschil van mening over de strategie om dat doel te bereiken.
Greenpeace hanteert andere middelen dan Natuurmonumenten, Milieudefensie of
Natuur en Milieu, maar de doelen zijn gelijk. In de Stichting Natuur en Milieu en in
het zogenaamde Landelijke Milieu Overleg kristalliseerde zich een denken
uit, waarbij op de lijn van Quispel werd verder gegaan. Men diende niet alleen in algemene
termen de maatschappelijke besluitvorming te beYnvloeden. Men diende zich vooral
te richten op de instituties, die het economisch proces van voortbrenging beinvloeden
en mogelijk zelfs bepalen.
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In eerste aanleg richtte men zich op de economische aspecten rondom bepaalde projekten. Zo werden studies gepubliceerd, waarin men aantoonde dat de verhoging van
de rivierdijken, U. Swart (Red.), 1975.] de afsluiting van de Oosterschelde [S.O.S.,
1976.] en de aantasting van de Dollard [Werkgroep Dollard, 1974.] economisch gezien ongewenst waren. Daarnaast richtte de milieubeweging zich op de economische
politiek in het algemeen. Zo werd op 5 oktober 1978 door 19 Nederlandse milieuorganisaties het zogenaamde Alarm '81 als milieu-manifest overhandigd aan de minister-president. [Anonymus, 1978, pag. 3-12.] Dit was het antwoord van de milieu-organisaties op het door de regering gelanceerde ombuigingsplan Bestek '81. De milieu-organisaties waren van mening, dat de regeringsplannen in Bestek'81 geen recht
deden aan een gezond milieu. Iedere vorm van produktie werd volgens hen in deze
plannen zonder meer geaccepteerd, ongeacht de effecten van deze produktie op energie, grondstoffen en milieu. In Alarm '81 wordt gepleit voor «een fundamentele ombuiging van het economisch handelen en het economisch beleid". De investeringen
moesten volgens deze opvattingen worden verlegd naar energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen en technologieen. Het geheel van het economische gebeuren zou dienen plaats te vinden in het kader van het handhaven en intact laten van
onze nat:uurlijke hulpbronnen. Het was de eerste keer, dat de milieu-organisaties zich
zo duidelijk uitspraken en probeerden de economische besluitvorming in een milieuvriendelijke richting te beYnvloeden. Daarna is men steeds verder gegaan met deze

aanpak. Zo is de discussie rondom kernenergie steeds bepaald geweest door de vraag
hoe en met welke instrumenten welke economische politiek gevoerd diende te worden.

Na Alarm'81 richtten de gezamenlijke milieu-organisaties zich op het beleid ten aanzien van de werkgelegenheid. In dit verband overhandigen de gezamenlijke milieuorganisaties in september 1979 aan het parlement de nota "Milieubehoud: het betere
werk". [V. Langenhoff, 1979, pag. 3-5.] In deze nota ging men in op de invloed die
een goed milieubeleid heeft op de werkgelegenheid. Men toonde in deze nota aan, dat
een goed milieubeleid tot meer arbeidsplaatsen zou leiden dan een slecht milieubeleid.

6.4.4. Zure regen en bet economiscbe beleid
De opstelling van de milieubeweging ten aanzien van zure regen, maakt duidelijk dat
men zich in zijn acties steeds meer ging richten op institutionele kaders. Reeds vanaf
de jaren zestig, toen de industrialisatie in Nederland steeds meer gestalte kreeg, heeft
de milieubeweging gewaarschuwd tegen de gevolgen van zure regen. Het sterven van

de bossen in West-Duitsland en later in Nederland en elders in Europa gaf een sterke
impuls aan acties tegen zure regen.
Langzamerhand ontstond na 1980 een steeds duidelijker inzicht in de samehhan-

gende verschijnselen, die tot bossterfte leiden. Het Nederlandse beleid ter bestrijding
van zure regen kreeg steeds meer gestalte. De milieubeweging zag echter niet zo veel
resultast van dit beleid en werd geconfronteerd met steeds ernstiger effecten van zure
regen op ecologische processen. Men was van mening dat snel en effectief ingrijpen
beslist noodzakelijk was. Men maakte derhalve zel f een compleet plan ter bestrijding
van zure regen. Dit plan was veelomvattend. Bij de opstelling van dit plan speelde het
reeds eerder genoemde Landelijk Milieu Overleg (LMO) een grote rol. Het plan be-
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vatte een complete beleidsanalyse op welke terreinen maatregelen het meest gewenst
waren vanuit ecologisch oogpunt. Deze maatregelen werden omgezet in concrete
punten van economische politiek, waardoor een compleet bestrijdingsplan ontstond.
Dit plan van maatregelen werd gekoppeld aan het economische model, dat het CPB

hanteert, waardoor duidelijk werd welke effecten dit plan zou hebben op de traditioneel gehanteerde macro-economische variabelen. [G. Klaassen, 1985.]
In het plan gaat men enerzijds uit van brandstofbesparing, waardoor minder SO en
NO, wordt geemitteerd, terwijl anderzijds via concrete maatregelen in het produktie- en consumplieproces de emissies worden beperkt. Deze mastregelen gaan gepaard met investeringen, waarbij gestreefd is naar een maximum aan economisch rendabele investeringen ten behoeve van brandstofbesparingen. De investeringen hebben betrekking op brandstofbesparing bij het eindverbruik, besparing bij de omzetting van energie, en op een groter gebruik van duurzame energie. Men rekent voor de
periode van 1986-1990 op een extra investering van 10,3 mitjard gulden. In tabel 6.1
wordt een overzicht gegeven van de macro- economische gevolgen, die het voorgestane beleid heeft. De variabelen uit het LMO-voorstel zijn voor dit doel gekoppeld
aan het gangbare CPB-model.
Niveauveranderingen ten opzichte van 1985
Gemiddelde afwijking per deelperiode
Beleidsvariant zonder
Beleidsvariant met

Werkgelegenheid (arbeidsjaren)
Particuliere consumptie (%)
Saldo overheidsbegroting'(% -punten)
Uitvoersaldo
Lange rente (%-punten)

belastingverhoging
1986-1990 1991-1996
23.900
8.900

belastingverhoging
1986-1990 1991-1996
14.800

12.600

0,7

0,3

-0,05

0,50

0,0

-0,1

0,45

0,15

-0,5
0,2

0,5
0,0

-0,20
0,20

0,50
-0,25

* als percentage van het Nationale Inkomen.
Tabel 6.1. Macro-economiscbe gevolgen van bet investeringsprogramma; met aanigasexport. [G. Klaassen, 1985.1

Uit deze tabel blijkt, dat het plan van het LMO ter bestrijding van zure regen positieve of licht negatieve gevolgen heeft op de gangbare macro-economische grootheden.
Bovendien worden met dit plan de gevolgen van zure regen bestreden, waardoor ecologische processen niet meer op deze manier worden verstoord. Bovendien bleek uit
de studie, dat de kosten van zo'n plan niet groter zijn dan de nu optredende schadeposten. Resumerend kan worden gesteld, dat de milieubeweging zich met een geheel
uitgewerkt beleidsplan richt tot de overheid, teneinde een beter bestrijdingsplan voor
zure regen gerealiseerd te krijgen. Het is in deze gedachtengang aan de regering en
het parlement om ditplan te realiseren. Kennelijk is het LandelijkMilieu Overleg van
mening, dat daar de aangrijpingspunten liggen om het beleid te veranderen. Hierbij
doet zich de vraag voor hoe het komt, dat dit plan niet op slag door het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid is omarmd. Zo'n plan geeft
dit ministerie immers belangrijke handvatten het beleid verder te onderbouwen en uit
te voeren. Op dit punt zullen we in een volgend hoofdstuk bij de bespreking van het
beleid nader ingaan.
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HOOFDSTUK 7

Ecologie en econonlie - een evaluatie

7.1. Inleiding
In de hoofdstukken 2 en 3 is beschreven welke gevolgen het verschijnsel zure regen
heeft en welke kosten hieraan zijn verbonden. In de hoofdstukken 4,5 en 6 is weergegeven welke theoretische aanzetten zijn gegeven om belangrijke milieuproblemen op
te nemen in een economische theorie. In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre
men is geslaagd in deze theorievorming. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn
er criteria nodig, waaraan deze theorie kan worden getoetst. Deze criteria zijn niet zo
maar voorhanden; ze zullen moeten worden ontwikkeld. Deze criteria zullen in twee
fasen worden toegepast.
In de eerste plaats worden de Marxistische en de algemene neo-klassieke uitgangspunten, zoals die in hoofdstuk 6 aan de orde zijn, nader onderzocht. Daarbij
wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de theorie alle verschijnselen kan
verklaren en in welke mate instrumenten aanwezig zijn om milieuproblemen op te
lossen. Hierbij vindt zowel expliciet als impliciet een toetsing aan hoofdstuk 2 en 3
plaats. Daar is immers het verschijnsel zure regen in zijn facetten beschreven.
Vervolgens vindt een bespreking plaats van de in hoofdstuk 5 genoemde auteurs.
Daarbij wordt nagegaan in welk opzicht deze auteurs geslaagd zijn in een verantwoorde integratie van ecologische en economische processen. Tenslotte zal in
hoofdstuk 8 met behulp van elementen uit deze theorieEn en uit eigen inzichten een
nieuw theoretisch kader worden geschetst, waarin wordt gepoogd de eerder onderkende bezwaren te ondervangen. De bedoeling is een zodanig theoretisch kader te
schetsen, dat alle elementen van het verschijnsel zure regen in een theorie kunnen
worden ondergebracht.
In dit verband dient er nog op gewezen te worden, dat bij de beoordeling van het hier
geschetste probleem een groot aantal a priori's een rol speelt. Sommige auteurs maken deze expliciet, anderen doen dit niet. Wij willen er hier enkele noemen, die voor
ons van belang zijn.
In de eerste plaats dient men zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen op welke manier
termen als natuur, milieu, kringlopen en ecosystemen verstaan moeten worden. Uiteraard bezitten deze termen een inhoud, die vanuit de natuurwetenschappen is geformuleerd. Wanneer wij deze termen gaan verbinden met een maatschappijwetenschap als de econornie, dan ontstaan er snel misverstanden over de betekenis. Zo zal
de uitspraak van een ecoloog, dat bepaalde kringlopen zijn aangetast, meestal beteke-
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nen dat deze aantasting vanuit ecologisch oogpunt ongewenst is. Zo'n soort uitspraak
kan niet zonder meer in een economische context worden
overgenomen. Als men dat
wel doet, zou uiteindelijk de geldigheid van een uitspraak in een economische theorie,
worden bepaald door de geldigheid van een uitspraak in een ecologische context. Men
zal steeds moeten nagaan welke invloed de geldige ecologische uitspraak
heeft op economische variabelen.
Gegeven het abstractieniveau waarop de discussie zich vaak afspeelt, is deze invloed
niet altijd operationeel te maken. In veel gevallen zullen ecologisch geldige uitspraken
een invloed op lange termijn hebben op economische variabelen. In dat geval ontstaat
weer een moment, waarop een S priori een grote rol speelt. Men zal
namelijk een uitspraak over de produktie- en consumptiemogelijkheden op lange termijn moeten
doen. Hoe kijkt men daar als onderzoeker tegen :ian? Men kan zich bijvoorbeeld
voorstellen, dat de rentevoet wordt gezien als reguleringsmechanisme van de afweging tussen huidige en toekomstige produktiemogelijlcheden. Dat is traditioneel gezien namelijk de rol die dit mechanisme heeft. Maar dit kan alleen maar het geval zijn,
als de van belang zijnde problemen zich nu reeds via marktprocessen manifesteren.
Als dat niet het geval is, kan de rentestand niet voor dit vraagstuk worden gebruikt.
Bij
een aantal gevolgen van zure regen speelt de
markt nu geen rol, zodat de rentestand
niet als instrument hanteerbaar is. Men hoeft slechts te denken aan het verstoren van
kringlopen, de ecologische betekenis van bossen en dergelijke.
i Uit het voorgaande blijkt, dat het reguleringsmechanisme bij uitstek, de rentevoet, bij
5 dit vraagstuk niet kan worden gehanteerd. Dat betekent dat op een andere manier de
afweging tussen huidige en toekomstige produktie dient plaats te vinden. Hier wordt
gepleit voor een kwalitatieve afweging, waarbij aan toekomstige produktie- en consumptiemogelijkheden een even zwaar gewicht wordt toegekend als aan de huidige.
Dat betekent dat het in ecologisch opzicht aantasten van kringlopen mogelijk
is, mits
de huidige en toekomstige produktiemogelijkheden niet worden aangetast. Op deze
manier is een vertaling mogelijk van ecologische naar economische criteria. Wij zijn
ons bewust van het waarde-oordeel dat hier optreedt, maar andere uitspraken zijn
eveneens alleen maar mogelijk vanuit een waarde-oordeel. De
verdediging van het
hier gekozen waarde-oordeel is te vinden in de overtuiging, dat het bespreken van
milieuproblemen, waarbij huidige en toekomstige produlaie- en consumptiemogelijkheden niet veilig zijn gesteld, maatschappelijk niet te verdedigen is. Er blijft dan
het vraagstuk van de verdeling tussen produktie nu en in de toekomst
De hier gedane keus voor een vertaling van ecologische naar economische criteria,
sluit aan bij wat algemeen als 'duurzame ontwikkeling" wordt aangeduid.

7.2. De Marxistische invalshoek
Voor een belangrijk deel kan hier worden verwezen naar de laitiek van Immler en
Ullrich, die reeds in hoofdstuk 6 aan de orde is geweest. Met name is van belang de
laitiek op de aan Ricardo ontleende arbeidswaardeleer, waarbij van een onuitputtelijke en constante natuur wordt uitgegaan. Daarnaast speelt een
grote rol de positieve
1

Dem paragraafis ontleend aan: F. Diee en J. van der Straaten, 1990.
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visie op de ontwikkeling der produktiekrachten, die in de geindustrialiseerde landen
juist tot milieuproblemen heeft geleid. De hiervoor geuite kritiek hangt samen met de
veranderingen, die optreden in de schaal van de milieuproblemen. In de beginperiode
van hetkapitalisme leidde de strijd van de arbeiders voor een beter loon en een gezonde werkomgeving vanzelf tot het bestrijden van milieuverontreiniging, die immers
vooral in de fabrieken en de arbeiderswijken voorkwam. Deze parallel bestaat niet
meer. Milieu-aantnsting treedt op grote schaal en op allerlei plaatsen op: zure regen,
verontreiniging van de Rijn en de zee, nucleaire straling, enz. Het
gevolg is dat een
koppeling van de klassestrijd met het bestrijden van milieu- aantasting magitschappe- 1
lijk gezien niet meer zo voor de hand ligt.
Waarschijnlijk is Harmsen [G. Harmsen, 1974, pag. 38.] 66n van de eersten geweest,
die op dit gebied andere mogelijkheden zag, uitgaande van de Marxistische uitgangspunten. Uitgaande van de begrippen ruilwaarde en gebruikswaarde is de uitbuiting
van de arbeid duidelijk te maken. Dezelfde begrippen kunnen volgens hem worden
gehanteerd ten aanzien van de uitbuitingvanhetmilieu. Daarmede geeft hij aan de natuur dezelfde plaats in de theorie als aan de arbeid. Hier doet zich echter het probleem voor dat natuur en arbeid geen indentieke begrippen
zijn in een Marxistische
theorie. De arbeidersklasse kan zich in de theorie organiseren en zo een zelfstandige
factor in de analyse zijn. Met de natuur is dat niet het geval.
Bovendien doet zich het probleem voor dat bij een kapitalistis
che wijze van produceren, noch de arbeidersklasse, noch de kapitalisten de neiging hebben de uitbuiting van
de natuur vanuit hun klassebelang tegen te gaan. Zij zijn gewikkeld in een continue
strijd, waarbij ze meer oog hebben voor elkaar dan voor de natuur. De natuur kan zich
bovendien niet organiseren, zoals met de arbeidersklasse het
geval is. En daarmede
houdt de overeenkomst tussen de uitbuiting van natuur en
arbeid op. In Marxistische
theorieEn zijn er derhalve geen ecologische equivalenten van de arbeidersklasse en
van de arbeidersbeweging met een gelijke potentiele kracht om een
aanzienlijke reductie van milieuproblemen mogelijk te maken. Milieuproblemen gaan ten koste van
kapitalisten en arbeiders.
In de kapitalistische produktiewijze heeft alleen de staat de
mogelijkheid de milieuaantasting te verminderen. In Marxistische theorieen heeft de staat immers tot taak de
reproduktie van de kapitalistische wijze van produceren veilig te stellen. Hiertoe behoort ook het handhaven van een goed functionerend milieu. De staat zal derhalve de
taak op zich nemen om de milieufuncties te reproduceren: Met milieufuncties bedoelen we de functies die de natuur voor produktie en consumptie kan hebben, inclusief het gebruik van de natuur als afvalbak.
Bij deze taak wordt de staat geconfronteerd met vele problemen. Hoewel Marxisten
veelal uitgaan van de relatieveautonomievandestaat,
betekent dit nog nog niet dat de
economische subjecten die verantwoordelijk zijn
voor de milieu-aantasting gemakkelijk kunnen worden gecorrigeerd. Bij een kapitalistische produktiewijze heeft een
groot aantal industrieen belang bij het aantasten van het milieu, vooral als deze ondernemingen op de wereldmarkt opereren. Dit heeft tot gevolg dat ook arbeiders zich in
2

We gaan hier voorbij aan de kritiek van analytische Marxisten als Elster en Roemer tegen deze
functionalistische benadering van de rol van de staat (zie Elster, 1982,
pag. 454-462). Over het
algemeen hjkt deze kritiek juist, maar ze is volgens ons hier niet van belang omdat deze functionalistische benadering in vele Marxistische staatstheorieen te vinden is.
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een aantal gevallen zullen verzetten tegen strengere milieu-eisen. De vrees voor het
verlies van werkgelegenheid speelt hierbij een rol.
Als gevolg van het verzet van meerdere klassen in de maatschappij tegen strengere
milieunormen, is het voor de staat moeilijk voldoende middelen hiervoor vrij te maken. Het verhogen van de belasting om het milieu schoon te maken, roept een breed
verzet op vanuit de maatschappij. Bovendien zijn in veel gevallen de dosis-effectrela-

ties onvoldoende bekend. Het gebrek aan ecologische kennis leidt ertoe dat de bedoelde reproduktiekosten veelal op bepaalde groepen wordt afgewenteld of dat het
probleem wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties, die immers niet kunnen
protesteren tegen het toebrengen van grote schade aan milieufuncties op dit moment.
Hetvoorgaande maakt duidelijk dat ook de begrippen ruilwaarde, gebruikswaarde en
reprodulaie van produktiewijze niet goed bruikbaar zijn.
Het komt erop neer, dat in Marxistische theorieen onvoldoende categorieen aanwezig zijn om milieuproblemen te beschrijven. Als men poogt de theorie bruikbaar te
maken door bestaande begrippen in een milieucontext om te vormen, stuit men op
onoverkomelijke problemen. Bovendien bevat de arbeidswaardeleer evenals de gedachtengang de produktiekrachten te ontwikkelen, elementen die een toepassing
voor milieuproblemen dubieus maakt. Men kan zich tenslotte de vraag stellen of een
Marxistische benadering ons in het geheel niet verder helpt. Daarover is het volgende

op te merken:

-

-

-

vindt een parallel in de aantasting van de natuur.
Verdere doordenking van deze parallel maakt duidelijk, dat de twee in het Marxisme gehanteerde klassen - arbeiders en kapitaal - evenveel of even weinigbelang
hebben in het oplossen van het milieuvraagstuk. Dat betekent dat de mate waarin
deze tegenstelling zich manifesteert, het milieuprobleem moeilijker oplosbaar is.
Derol van destaatkan gegeven het voorafgaande alsproblematisch worden gezien.
Ook hier geldt dat hoe sterker de maatschappelijke tegenstellingen zijn, hoe geringer de macht van de staat is milieuproblemen op te lossen.
Het begrip duurzaamheid of duurzame ontwikkeling is in neo-marxistische theorieen niet terug te vinden. Dit hoeft ons ook niet te verwonderen, aangezien Marx
zijn theorieen ontwikkelde in een tijd, dat deze problemen niet speelden. Het is

De uitbuiting van

de arbeid

dan ook geen toevalligheid, dat Marx zijn arbeidswaardeleer ontwikkelde met de
aanname van een constante en onuitputtelijke natuur. Deze gedachtengang was
zeer algemeen in zijn tijd. Uiteindelijk is ook de grondslag van de neo-klassieke
theorie op vergelijkbare uitgangspunten gebaseerd. Men was in die tijd algemeen
van mening dat het met het milieu en de natuur «vanzelf' wel goed kwam. In zo'n
denktrant is hetook nietnodig natuur en milieu als aparte variabelen in een theorie
op te nemen. Aantasting van natuur en milieu was in die tijd een niet geformuleerd
begrip door gebrek aan waarneembaarheid.

7.3. De neo-klassieke invalshoek
7.3.1. Het uitgangsmodel
In het model van volledig vrije mededinging, zoals dat door Marshall e.a. is ontwikkeld, vindt een continue aanpassing plaats aan veranderende marktsituaties. De
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optimale allocatie van produktiefactoren gebeurt via een proces, waarbij onder invloed van prijsimpulsen productiefactoren van een minder winstgevende produktie
worden verplastst naar een meer winstgevende. Produktiefactoren zijn in deze gedachtengangin principe mobiel. Arbeid en kapitaal bewegen zich steeds in de richting
van de meest winstgevende produktieprocessen.
Voor zover produktiefactoren niet mobiel kunnen zijn zoals vestigingsplaatsfactoren
ende grond als produktiemiddel, is niet de produktiefactor mobiel, maar het met behulp van de produktiefactoren geproduceerde goed. Hoewel dit model van volledig
vrije mededinging op allerlei wijze in de loop der tijd is aangepast, is het karakter van
het model op de hiervoor genoemde punten niet wezenlijk veranderd. Er blijft steeds
sprake van een oscillatieproces om het evenwichtspunt, waarin de markt wordt geruimd en waar in principe een optimale allocatie van produktiefactoren plaatsvindt,
binnen de leaders en de voorveronderstellingen die zijn gemaakt. In deze gedachtengang is in dit model geen sprake van de belemmering van de werking van het model
op grond van beperkte mogelijkheden die natuur en milieu bieden.
In het model is het steeds mogelijk nieuwe combinaties van produktiefactoren te realiseren waarbij natuur- en milieufactoren steeds voldoende beschikbaar zijn. Voor zover een bepaalde milieucomponent onvoldoende beschikbaar raakt door uitputting,
stijgt de prijs van deze component. Het gebruik van deze component neemt af en er
wordt naar substituten gezocht. Deze substituten zijn meestal in eerste aanleg duurder, maar als gevolg van een grotere vraag door de uitputting elders, treden economies of scale op, waardoor de prijs weer kan zakken. In dit proces speelt technologische ontwikkeling een grote rol, waardoor nieuwe grondstoffen en energiedragers
weer tegen lage kosten beschikbaar komen.
Dit proces wordt wel toegelicht door te wijzen op de ontwikkeling van de energiedragers in de loop der tijd. Vroeger stookte men vooral turfen hout. Toen die onvoldoende beschikbaar kwamen, ging men op grote schaal kolen delven. De technologische ontwikkeling richtte zich op deze energiedrager waardoor een hoogwaardige
energiebron ontstond. Olie is de opvolger van kolen, als gevolg van betere winningstechnieken van olie en betere mogelijkheden deze energiedrager op allerlei plaatsen
in te zetten. Het gebruik van aardolie is reeds op gang gekomen voordat de voorraden
kolen waren uitgeput. Er was sprake van een beter toepasbaar produkt tegen lagere
prijzen. Een vergelijkbare argumentatie wordt gehouden ten aanzien van aardgas en
atomaire energie.'kr is sprake van een continue vernieuwing, waardoor substitutie
optreedt en technologische ontwikkeling zijn kans krijgQIn deze gedachtengang zijn
er voldoende mechanismen in het marktproces aanwezig om de voorziening met natuur- en milieucomponenten te waarborgen. Het is dan ook niet gewenst dat de overheid zich actief met deze aanpassingen bezig houdt. Ze kan deze processen het best
hun gang laten pan; dan is er immers sprake van een optimale aanpassing, waardoor
steeds weer een optimale allocatie van produktiefactoren ontstaat.lIn dit model worden de natuurlijke hulpbronnen als een datum gezien. Zij zijn niet van
belang bij de
analyst van economische
vraagstukker
Op dit model en deze wijze van denken is veel aan te merken. Men dient zich bijvoorbeeld goed te realiseren dat het model is ontstaan in de tweede helft van de vorige
eeuw, waarin het proces van de Industriele Revolutie in volle ontplooYng was. In deze
tijd was er geen sprake van belemmeringen voor het produktieproces als gevolg van
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tekort schietende natuur- en milieucomponenten. Kolen en ijzererts - die in deze
processen veel gebruikt werden - waren in West-Europa in grote hoeveelheden aanwezig. Men hoefde zich geen zorgen te maken over de hoogte van dit verbruik en de
aanwezige voorraden. Het hiervoor beschreven substitutieproces kwam juist in de
loop van de twintigste eeuw volop tot ontplooiYng. Wanneer ertsen waren uitgeput,
werden van elders grondstoffen aangevoerd, terwijl de ontwikkeling van de technologie voor welhaast ieder probleem op dit terrein een oplossing vond.
Wanneer men derhalve stelt, dat het neo-klassieke denkmodel, zoals hierboven is
weergegeven, voldoende oplossingen biedt dan herhaalt men alleen wat historisch
heeft plaatsgevonden. Men ziet dan bovendien over het hoofd, dat juist dit proces van
j
$ substitutie en technologische ontwikkeling voor de hedendasgse milieuproblemen

heeft gezorgd. Bovendien is minstens onduidelijk of extrapolatie van de historische
v I ontwikkeling naar de toekomst verantwoord is.
7.3.2. De veranderingen tijdens de IndustriEle Revolutie
Uit het voorgaande wordt duidelijk hoe sterk de neo-klassieke

theorie in zijn uit-

gangspunten het resultaat is van veranderingen in het denken tijdens de Industriele
Revolutie. Op grond daarvan is het zinvol aandacht te besteden aan deze processen
voor zover ze voor de inzet van natuur- en milieucomponenten van belang worden
geacht.

Het proces van de Industriele Revolutie is niet eenvoudig te beschrijven. Het ontwikkelde zich in de verschillende landen van Europa in verschillende perioden. Het
spreekt dan ook voor zichzelf dat de verschijningsvorm in de verschillende landen
veel verschillen vertoonde. Op een aantal punten stemmen de processen en de ontwikkeling van produktie en consumptie echter overeen. Dat is vooral het geval bij het
gebruik van grondstoffen en energiedragers in het produktieproces.
V66r de Industriele Revolutie gebruikte men in de eerste plaats energiedragers en
grondstoffen, die in de van nature optredende lainglopen aanwezig waren. Als energiedragers werden vooral hout, turf en windenergie gebruikt. Deze energiedragers
zijn tot op zekere hoogte onuitputtelijke. Ze bevinden zich in een kringloop en kunnen ieder jaar weer als zodanig worden gebruikt. Men gebruikt slechts wat vanuit de
kringlopen aanwezig is. Turf neemt een tussenpositie in. In principe wordt turf gevormd, maar de mogelijkheid het als een voorraadgrootheid te gebruiken, is reeel
aanwezig. Uitputting van deze turfvoorkomens was een veel voorkomend verschijnsel. Overexploitatie van bossen was eveneens een reeel verschijnsel. Men gebruikte
+ meer dan hetgeen de kringlopen voortbrachten.
Het gebruik van grondstoffen bewoog zich op een vergelijkbaar vlak. Het ging in de
eerste plaats om materialen, die de kringlopen voortbrachten en die konden worden
geoogst zoals timmerhout, bont, graan en dergelijke. Na gebruik werden de resten
van deze goederen weer in de kringlopen gebracht. Ze werden daar afgebroken en de
mineralen werden weer in de kringlopen opgenomen. Milieu-aantasting vond in deze
periode plaats door de plaatselijke opeenhoping van organische stoffen, die de kringlopen op die plaatsen in hun functie aantastten. Een tweede vorm van milieu-aantasting vond plaats door overexploitatie van dem kringloopprocessen. Kenmerkend voor
deze wijze van produceren is het gebruik van zogenaamde stroomgrootheden, waarvan het gebruik in principe niet leidt tot uitputting, maar waar overexploitatie wel
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mogelijk is. Milieu-aantasting is in dit geval een locaal probleem en verstoort niet wezenlijk de werking van de kringlopen. In het milieu worden stoffen geloosd die daar
van nature thuishoren. De afl)raak van deze stoffen leidt locaal tot overbelasting van
deze kringlopen.
Het uitbreiden van het niveau van de produktie is in deze situatie wel mogelijk, namelijk door de opbrengsten van de kringlopen beter aan te wenden. Het is echter niet
mogelijk op korte termijn de produktie sterk uit te breiden. Kringloopprocessen lenen zich niet voor dat soort doeleinden. Het zijn juist deze beperkingen die het industrialisatieproces van de Industriele Revolutie hebben beYnvloed. Men zocht naar middelen deze beperkingen te doorbreken.
Er trad hierdoor een sterke verandering op in het gebruik van energiedragers en
grondstoffen. Men ging gebruik maken van zogenaamde voorredgrqwthsden. Energiedragers als kolen en grondstoffen als ijzer waren reeds lang bekend. De toepassing
van dit soort hulpmiddelen op grote schaal ontstond echter eerst in de periode van de
Industriele Revolutie. Het kenmerk van deze stoffen is dat ze als gevolg van geologische processen op bepaalde plaatsen in de aardkorst geconcentreerd voorkomen. Het
is belangrijk dat het verbruik van deze stoffen in een korte tijd sterk kan toenemen.
Het leeghalen van een vcorraadgroothcid kan in principe in bijna iedere gewensle
snelheid plaatsvinden. Hierdoor ontstond de mogelijkheid een sterke expansie in de
produktie te realiseren, waarbij men in eerste aanleg niet afnankelijk was van de werking van de kringlopen.
Bovendien lenen voorraadgrootheden zich veel beter voor particuliere toeaigening.
Stroomgrootheden zoals windenergie lenen zich hiervoor nauwelijks. Het verbruik
daarvan is veeleer een collectieve aangelegenhe id. Hetzelfde geldt voor veel agrarische produkten, die in veel gevallen in min of meer collectieve omstandigheden werden voortgebracht. De imperialistische machten in Europa waren ten zeerste gebaat
bij een ongehinderde werking van het marktmechanisme en een particuliere toeaigening van natuurlijke produktiefactoren. De technologische ontwikkeling en de substitutie, waarvan sprake is in de neo-klassieke modellen is de economische weerslag van
de hiervoor geschetste maatschappelijk processen.
Het gevolg van deze ontwikkeling was, dat er een totaal andere belasting van kringlopen optrad. In het produktieproces werden stoffen en energiedragers vanuit de voorraadgrootheden toegepast, terwijl milieuvreemdestoffen in de kringlopen werden geloosd. De kringlopen waren hierop niet berekend en werden in hun werking fundamenteel aangetast. Deafbraak van deze milieuvreemde stoffen kan namelijk in principe niet zonder storing van de kringlopen plaatsvinden. In de kringlopen kunnen alleen maar stoffen vanuit de stroomgrootheden worden afgebroken.En ook dat heeft
zijn grens; overbelasting van kringlopen met stroomgrootheden is wet mogelijk.
Deze industriale ontwikkeling ging gepaard met een zeer groot ruimtebeslag ten behoeve van industrieterreinen, infrastructuur, havens en overslagbedrijven. Dit ruimtebeslag leidt tot een inperking van de werking van natuurlijke kringloopprocessen.
Resumerend kan worden gesteld dat deze processen, die in de IndustriEle Revolutie « 1 X
op gang zijn gebracht, worden gekenmerktdoor een uitputting van voorraadgroothe-1
den, aantasting van de natuurlijke kringlopen en een sterk toenemend ruimtebeslagu
Het hiervoor geschetste beeld is kenmerkend voor de hele periode na de Industriele
Revolutie. Tot vandaag de dag gaat deze ontwikkeling door. Veel van de hedendaagse
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milieuproblemen laten zich op deze manier beschrijven. Ook met zure regen is dit het
geval. Het verschijnsel hangt in hoge mate samen met het hiervoor geschetste beeld.
Dit verband wordt in een volgend hoofdstuk nader uitgewerkt. Men dient zich goed
te realiseren, dat de neo-klassieke theorie niets anders is dan de vertaling van dit proces in een economische theorie. Aangezien er maatschappelijk gezien tot rond 1965
nauwelijks tegenkrachten aanwezig waren, hoeft het ook niet te verbazen dat in de
theorievorming tot aan die periode geen aanzetten tot correctie te vinden zijn. Allerwegen ging men uit van een onuitputtelijke natuur; de neo-klassieke theorie vormde
hierop geen uitzondering. Op dit punt is er dan ook geen verschil te vinden tussen een
Marxistische en een neo-klassieke benadering. Beide systemen zijn kinderen van hun
tijd, waarin uitputting van natuurlijke hulpbronnen en milieu-aantasting buiten het
blikveld van de maatschappelijke ontwikkeling bleven en dus ook buiten het blikveld
van de economische theorie.
7.3.3. De aanpassingen in de neo-klassieke tbeorie
Het hiervoor geschetste beeld geeft weer hoe de neo-klassieke theorie is gegrondvest
in de maatschappelijke ontwikkelingen van de negentiende en de twintigste eeuw. In
de periode na de Tweede Wereldoorlog en vooral na 1965 heeft de neo-klassieke

theorie de invloed ondergaan van de in de maatschappij toenemende zorg voor de natuur en de steeds meer voorkomende milieuproblemen. In eerste aanleg zocht men
naar mogelijkheden de opkomende problemen binnen de bestaande theorie op te lossen. De zogenaamde welvaartstheorie heeft hier een grote rol gespeeld.
Twee belangrijke categorieen werden gehanteerd om tot een aanpassing van de theorie te geraken: het betreft hier de externe effecten en de rol van de staat. De externe
effecten zijn het eerst genoemd door Marshall zelf, die alleen positieve externe effecten behandelde. Pigou betrok ook de negatieve externe effecten in de beschouwing.
In deze gedachtengang dienen de negatieve externe effecten te warden bepaald en gekwantificeerd in monetaire grootheden. Daarna dienen deze maatschappelijke kosten
te worden toegerekend aan de vervuilende produktieprocessen. Internaliseringvan de
bedoelde maatschappelijke kosten leidt dan tot een herstel van de optimale allocatie
van produktiefactoren. In principe is het in deze gedachtengang aan de staat deze excercities uit te voeren. Dit is consistent rnet het uitgangspunt in het model. Bij sanwezigheid van externe effecten is overheidsingrijpen immers gerechtvaardigd.
Deze gedachtengang roept nogal wat problemen op, die samenhangen met de hiervoor beschreven wortels van het neo-klassieke denken. In de eerste plaats valt het op,
dat men in deze theorie het effect "extern" noemt. Kennelijk gast het hier om een
analytisch niet zo belangrijk verschijnsel, dat zich extern van het centrum - het marktgebeuren afspeelt. Daarmede wordt het milieuprobleem analytisch gezien tot een
op zichzel f peri feer verschijnsel gereduceerd. Zoals we hiervoor zagen, kan het mi-

lieuprobleem gezien worden als een zaak van uitputting van voorraadgrootheden en
aantasting van kringlopen met stoffen uit het produktie- en consumptieproces.
Slechts een deel van deze processen speelt zich via het marktproces af. Dat betekent
dat het internaliseren van de negatieveexterneeffecten met behulp van de in het systeem gangbare middelen niet mogelijk is. Als men dit toch poogt te doen, komen op
hetzelfde moment subjectieve elementen in de beschouwing, die de bewijsvoering
problematisch maken. Bovendien is het de vraag of de rol van de overheid wel zo
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probleemloos is, als in dit denken wordt voorgesteld. In feite wordt de overheid hier
opgevoerd als een soort buiten de partijen staande grootheid die op de een of andere
manier tot een correcte afweging komt van maatschappelijke kosten en baten. Op die
manier wordt de overheid een black box, die zich in principe niet meer leent voor een
kritische analyse. In dit denkmodel is de overheid exogeen aan het gestelde probleem
van milieu-aantasting. Deze benadering gaat voorbij aan de realiteit, waarbij juist de
overheid en het door haar gevoerde beleid een factor van belang is geweest in het ontstaan van de problematiek. Het proces van de Industriele Revolutie en de gevolgen
daarvan zijn immers mede door de opstelling van de overheid bepaald. Op dit punt
komen we nog in volgende hoofdstukken terug.
7.3.4. Neo-klassieke instrumenten

In de paragrafen 6.3.4. t/m 6.3.8. is een aantal insu-umenten opgevoerd, dat in de neoklassieke theorie is ontwikkeld, teneinde de milieuproblematiek in de neo-klassieke
theorie te integreren. Deze worden hierna in het kort geevalueerd op hun bruikbaarheid.
- Kosten-batenanalyses. Wanneer de effecten in fysieke zin op het milieu van een
bepaald project bekend zijn, kan men pogen deze in monetaire termen uit te drukken. Wanneer alle van belang zijnde posten zich via de markt afspelen, levert deze
methoden geen problemen op. Moeilijker wordt het als een deel der posten niet
bepaalbaar is met behulp van markttransacties. Voor veel fundamentele milieuproblemen is dat het geval zoals bij de aantasting van kringlopen en de uitputting
van natuurlijke hulpbronnen. In al deze gevallen schiet deze methoden te kort
- Normatieve instrumenten
Zoals in hoofdstuk 6 reeds is uiteengezet, doen zich hier vergelijkbare problemen voor. Het subjectieve element wordt hier in de economischepolitiek gelegd
en van daaruit wordt teruggeredeneerd. Deze methoden hebben het voordeel
dat duidelijk is, waar zich het subjectieve element bevindt. Maar daarmede is
nog geen oplossing gevonden voor de dilemma's die zich in de neo-klassieke

theorie zelfbevinden.

-

-

-

Waarderingsmethoden van de natuur
Deze methoden hebben het voordeel dat vanuit de waarde die de natuur heeft,
wordt geredeneerd. Als het gaat om een functie van de natuur die zich via het
marktmechanisme manifesteert, bieden deze methoden mogelijkheden. Maar
juist bij de belangrijkste milieuproblemen, die zich buiten de markt afspelen, kan
men met deze methoden niet tot een oplossing komen.
Het stelsel van Nationale Rekeningen
Dit stelsel gaat uit van de gedachtengang dat het marktmechanisme centraal
staat in het economische denken. Het stelsel geeft weer wat zich daar afspeelt.
Correcties daarop zijn problematisch, aangezien uitgerekend in dit systeem
slechts de werking van een marla:prijs zal worden erkend als een van belang zijnde grootheid. Dat betekent dat ook hier fundamentele aantastingen van kringlopen en uitputting van natuurlijke hulpbronnen niet in de beschouwing kunnen
worden betrokken.
Het stelsel van National Resource Accounting heeft een andere invalshoek.
Daar gaat het in de eerste plaats om gegevens die betrekking hebben op de
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toestand van natuur en milieu. Een monetaire beschrijving is daarbij niet noodzakelijk. Zo'n vorm van accounting kan als tegenhanger dienen van het monetaire stelsel van nationale rekeningen. Daarmede valt het eigenlijk buiten de
strikt neo-klassieke instrumenten.

- Enqu6tes
Aan enquetes die bedoeld zijn om de willingness to pay ten aanzien van een bepaalde milieumaatregel te meten, kleven nogal wat bezwaren. Een belangrijke
factor is de perceptie van de maatschappelijke machtsverhouding ten aanzien
van de bescherming en aantasting van het milieu door zowel de geenqueteerde
als de onderzoeker. In de meeste enquEtes wordt dit probleem buiten beschouwing gelaten, waardoor de bruikbaarheid van de enqu6tes gering is. Samenvattend kan worden gesteld, dat de neo-klassieke traditie weliswaar interessante pogingen heeft gedaan het milieuprobleem :ian de orde te stellen, maar dat er als

gevolg van de paradigmatische uitgangspunten geen mogelijkheden zijn de problemen in de theorie te integreren.

7.4. De Institutionalistische invalshoek
In hoofdstuk 6 hebben wij ons beperkt tot het beschrijven van de manier waarop economen binnen de milieubeweging en met name het Landelijk Milieu Overleg zich
opstellen bij het bespreken van milieuproblemen. Daar werd duidelijk, dat deze economen vooral streefden naar een beYnvloeding van het overheidsbeleid. Verschil van
mening heerst er als het gaat over de vraag hoe de beYnvloeding van de besluitvorming
dient plaats te vinden. Een groepering als het Landelijk Milieu Overleg richt zich
vooral op de besluitvorming zoals die door de regering plaatsvindt. Hoewel de plannen van de milieubeweging ten aanzien van de bestrijding van zure regen goed onderbouwd zijn, worden deze plannen door het beleid niet overgenomen.
Waarom dat zo is, is niet op voorhand duidelijk. De juiste toedracht wordt pas duidelijk als geanalyseerd wordt hoe deze besluitvorming verloopt. Het lijkt ons toe dat
zo'n analyse noodzakelijk is, indien men tenminste vanuit een institutionalistische invalshoek tot uitspraken wil komen. In een volgend hoofdstuk willen we zelf nader op
deze analyse ingaan. De vraag naar de rol van de staat of de overheid zijn immers de
losse einden, die vanuit de neo-klassieke en de neo-marxistische invalshoek blijven
liggen. Een institutionalistische benadering lijkt ons mogelijkheden te bieden de gerezen vraagstellingen nader te analyseren.

7.5. Evaluatie van de denkbeelden van de in hoofdstuk 5
besproken auteurs
7.5.1. Inkiding
Van de meeste in hoofdstuk 5 behandelde auteurs is het niet eenvoudig vast te stellen
vanuit welke paradigma's ze vertrekken. Ze bevinden zich op een spanningsveld tuSsen neo-klassieke en institutionalistische benaderingen. Een evaluatie van de
denkbeelden van deze auteurs leidt al snel tot weer een beschouwing over het neo-
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klassieke denken. Dit lijkt ons niet gewenst; dat denken is hierv66r voldoende aan de
orde geweest. We beperken ons derhalve tot die aspecten, die daarvan afwijken. Deze
evaluatie lijkt ons om meerdere redenen van belang.
In de eerste plaats hebben we hiervoor gezien dat zowel de neo-marxistische als de
neo-klassieke benadering grote problemen van analytische aard met zich meebrengen. Wellicht vinden we bij de hier behandelde auteurs handvatten om tot een aanvaardbare theorie te geraken. Als immers de neo-klassieke theorie met zijn opvatting
over externe effecten en de rol van de staat ons niet veel verder helpt, zal gezocht
moeten worden naar een ander criterium waarmee de allocatie van produktierniddelen kan worden verbeterd. Naar een dergelijke samenhangend stelsel gaan we in een
volgend hoofdstuk op zoek. Men dient daarom vast te stellen in welke mate de denkbeelden van de hier genoemde auteurs ons verder helpen.

7.5.2. E.7. Misban
De denkbeelden van Mishan zijn niet zo goed toegankelijk wanneer we ze evalueren
vanuit de hiervoor beschreven vraagstelling. Enerzijds stelt Mishan bepaalde gegevenheden uit de neo-klassieke theorie fundamenteel ter discussie, anderzijds wordt
nielerg duidelijk hoe hij in analytisch opzicht tegen de gerezen vraagstukken aankijkt.
Als Mishan stelt dat volgens hem niet vast- st:aat dat uitbreiding van de produktie tot
verhoging van de welvaart leidt, omdat de negatieve externe effecten steeds groter
worden, dan valt hij daarmede de neo-klassieke uitgangspunten aan.
Bij de introductie van «amenity rights" en "separate facilities" gaat het echter om instrumenten, die als traditioneel kunnen warden gezien. Er is bij Mishan in de eerste
plaats sprake van het aanzwengelen van de wetenschappelijke discussie over de milieuproblematiek. Bij Mishan zijn nauwelijks aanzetten te vinden om tot een nieuwere
theorievorming te komen. Wellicht hangt dit samen met het vroege tijdstip - het einde van de jaren zestig waarop Mishan tot Zijn kritiek komt.
-

7.5.3. B. Goudzzvaard
De vraag die Goudzwaard stelde, raakt de kern van het neo-klassieke denken. Het
ging hem vooral om het opnemen van milieuvraagstukken in de economische theorie.
Op dit punt zal hij van een neo-klassiek econoom geen bezwaren horen. Goudzwaard
stelde echter vooral het probleem van de ongeprijsde schaarste aan de orde. De vreag
is of deze opgenomen dient te worden of niet. Goudzwaard bepleit een dergelijke opname op grond van de overweging dat de economische theorie haar voorspellend karakter zal verliezen, als ze deze opname achterwegen laat. Over de manier waarop dat
zou moeten gebeuren, blijft Goudzwaard nogal vaag. Hij vermeldt in dit verband de
zogenaamde Mindestwerten, die als normen in de economische politiek kunnen fungeren. Hij stelt dat integratie van deze normen in de politiek geen theoretische problemen hoeft op te leveren. Hij laat zich echter nauwelijks uit over de werking van het
prijsmechanisme in de economische theorie. Daarmede wordt door Goudzwaard het
probleem van het milieu teruggebracht van de economische theorie naar de economi-

sche politiek.

Dat lijkt

ons weinig bevredigend.

Het hoofdprobleem in de economische theorie

wordt hierdoor immers niet opgelost. Een duidelijke conclusie over de manier
waarop het priismechanisme zou moeten werken. wordt door hem niet gegeven. Ziin
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pleidooi voor het hanteren van Mindestwerten lijkt ons echter van groot belang. Als
de schaarste waarom het pat ongeprijsd is en als het prijsmechanisme geen uitsluitsel
biedt, lijkt het hanteren van Mindestwerten een weg die nader onderzocht zou moeten worden.
7.5.4. Kennetb E. Boulding
Boulding levert een fundamentele kritiek op het neo-klassieke denken, waarin in
principe geen plaats is voor een milieuprobleem. Boulding beschouwt de gangbare
manier van economiebeoefening als een cowboy-economie, waarin geen rekening
wordt gehouden met de beperkte mogelijkheden die het ecosysteem biedt. Boulding
is van mening dat er sprake is van een ongewenste situatie, waarin hulpbronnen worden uitgeput en het milieu wordt aangetast. Een maximale produktie staat gelijk aan
een maximale uitputting van grondstoffen.
Boulding propageert een ruimteschip-economie, waarin gepoogd wordt het gebruik
van grondstoffen, energiedragers en ruimte te minimaliseren. We zullen volgens hem
al onze creativiteit en kennis nodig hebben om dit te realiseren. Hoewel men geneigd
is Boulding te volgen in zijn redenering, warden een aantal belangrijke zaken niet
duidelijk gemaakt. Zo wordt nauwelijks iets gezegd over de rol van de staat. Evenmin
wordt duidelijk in welk opzicht de ruimteschip-economie een gesloten systeem is.
Een analyse van de relaties tussen het ecologische systeem en het economische systeem ontbreekt. Dat maakt de ideeen van Boulding moeilijk toepasbaar in een samenhangend systeem. Wat vooral duidelijk wordt, is dat in de gangbare beoe fening van de
economie de sturing van het milieuprobleem ontbreekt.
7.5.5. Allen V. Kneese c.s.

Zoals reeds in hoofdstuk 5 is uiteengezet, zetten Kneese c.s. zich expliciet af tegen de
gangbare neo-Wassieke benadering van negatieve externe effecten. De markt kent in
hun redenering geen waarde toe aan fysieke grootheden in het milieu, waardoor de
enige mogelijkheid is modellen te maken die in fysieke grootheden worden uitgedrukt. Zo'n model kan dan in een volgende fase worden gekoppeld aan een model dat
in geldeenheden een beschrijving geeft van het produktie- en consumptiesysteem.
Overigens heeft deze aanpak veel overeenkomst met de in hoofdstuk 6 besproken
aanpak van Klaassen ten aanzien van zure regen. [G. Klaassen, 1985.]
In hoofdstuk 5 wordt een voorbeeld van zo'n model gegeven. Daar is er reeds op gewezen, dat zo'n model op zichzelf gezien een hele vooruitgang is, maar dat er geen
sluitend verband wordt gelegd tussen het ecologische proces en het produktie- en
consumptiesysteem. Wat er met de geemitteerde stoffen gebeurt in het milieu, wordt
uit het model niet duidelijk. Het milieu blijft op deze manier toch een black box. Het
model zou zeer aan waarde winnen als aangegeven werd, welke effecten de verschillende stoffen op het ecosysteem hebben. Een verdeling in voorraad- en stroomgrootheden ligt dan voor de hand.
Door het model op de wijze van Kneese te construeren, ontstaat ook geen inzicht
welke nieuwe maatstaven of criteria zouden kunnen worden gehanteerd bij een voor
milieu en natuur verantwoorde allocatie van produktiefactoren. Als de traditionele
prijsbepaling volgens Kneese c.s. geen handvat meer biedt om tot een verantwoorde
beslissing te komen, dan ware het gewenst dat andere criteria werden aangewezen.
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Dat blijft echter achterwege. Ook de koppeling van deze fysieke modellen met traditionele modellen in geldeenheden geeft geen oplossing. Er kunnen wel verbanden
worden gelegd, maar er kunnen geen normatieve uitspraken worden gedaan. Hoewel
Kneese c.s. dit zelf niet zo stellen, komt deze aanpak er op neer, dat de problemen verschoven worden naar de economische politiek. Op dit punt werken zij hun opvattingen niet verder uit. De rol van de staat is bij hen erg onderbelicht. Hun opstelling op
dit punt heeft veel weg van een neo-klassieke opstelling, namelijk dat de overheid de
problemen moet oplossen. Een analyse van dat vraagstuk vindt niet plaats.
7.5.6. R. Hueting

Het vertrekpunt van Hueting ligt duidelijk in de neo-klassieke traditie. Er zijn negatieve externe effecten die in de besluitvorming tussen wal en schip vallen. Deze negatieve externe effecten dienen evenwel in de beschouwing te worden betrokken. Hueting doet een poging de hoogte van deze effecten te bepalen voor een bepaalde verontreiniging in de milieucomponent water. Door deze benadering te kiezen, worden
milieuproblemen als de uitputting van grondstoffen en energiedragers buiten beschouwing gelaten. Een verdeling in stroom- en voorraadgrootheden is bij hem niet
te vinden. Het belang van het werk van Hueting is gelegen in de gedegen en consequente aanpak van de onderzochte verontreiniging in de milieucomponent water.
Aan het einde van zijn onderzoek komt hij tot de conclusie, dat via deze aanpak de
waarde van de natuur niet kan worden bepaald. [R. Hueting, 1974, pag. 264.] Hoewel
Hueting dit niet stelt, komt dit er in feite op neer dat met behulp van de neo-klassieke
aanpak milieuproblemen niet goed op te lossen zijn.
Automatisch roept dit de vraag op, met behulp van welke criteria of uitgangspunten
de allocatie van produktiefactoren dan dient plaats te vinden. Hueting merkt hierover
op: "Het verdient daarom aanbeveling bij de afweging tussen geproduceerde goederen en milieufuncties de marktprijzen van eerstgenoemde goederen bewust te vergeten en zich te baseren op een verbale omschrijving van het nut van beide categorieen
goederen en de in geld gemeten inzet van schaarse middelen die het verkrijgen c.q.
behouden ervan vergt". [R. Heuting, 1974, pag. 264.] Men kan derhalve stellen dat
Hueting op dit punt de neo-klassieke denkwijze verlaat. De hier bedoelde punten
heeft hij echter niet verder uitgewerkt. Evenmin vinden we bij hem een analyse van
het overheidsbeleid als zodanig.
7.5.7. Herman E. Daly
Daly gaat er van uit dat een traditionele neo-klassieke benadering van het milieuprobleem niet veel kan oplosssen. De neo-klassieke benadering leidt tot steeds meer
groei van de produktie zonder zich druk te maken om de gevolgen voor natuur en milieu. Daly bepleit een Steady-state Economy, waarin gepoogd wordt het verbruik van
grondstoffen en energiedragers te minimaliseren. Voor de onderbouwing van deze
ideeen venvijst hij naar Boulding en Georgescu-Roegen.
Bij de uitwerking van zijn Steady-state gebruikt Daly de termen stock en flow, maar
deze begrippen zijn anders gedefinieerd, dan door ons is gedaan. Daly verstaat onder
de stock de voorraad aan kapitnal van mensen en artefacten. Onder de flow verstnat hij
de energie en de materie die in het produktieproces wordt gebruikt. Een indeling in
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voorraad- (stock) en stroomgrootheden (flow), waarbij het criterium van de uitputting centraal staat, wordt door hem niet gehanteerd.
Het bereiken van de Steady-state is volgens Daly gewenst op grond van natuurwetenschappelijke criteria en op grond van waarde-oordelen van morele en religieuze
aard. Waarschijnlijk leiden deze uitgangspunten er toe, dat een verdere uitwerking
van de criteria, waaraan de Steady-state moet voldoen nogal beperkt is. Hij noemt een
betere inkomens- en vermogensverdeling, overdraagbare rechten op de geboorte van
kinderen en quota teneinde uitputting van hulpbronnen te voorkomen. De rol van de
staat wordt door hem niet verder geanalyseerd. Men krijgt de indruk dat aan het einde
van zijn betoog weer wordt teruggegrepen op neo-klassieke paradigma's van het prijsmechanisme en een overheid die het moet oplossen.
7.5.8. Nicbolas Georgescu-Roegen

Waarschijnlijk heeft Georgescu-Roegen zich het meest van alle behandelde auteurs
bezig gehouden met de concrete relaties tussen ecologische processen en het produk-

tie- en consumptiesysteem. Voor hem staat vast dat de gangbare neo-klassieke benadering niet vanzelf leidt tot een gewenste ontwikkeling van deze relatie. Hij stelt zel fs
dat de traditionele benadering deze relatie negeert. Er bestaan volgens hem slechts
produktie- en consumptiemogelijkheden als de wetten van de thermodynamica in het
systeem van produktie en consumptie worden opgenomen. Het werk van GeorgescuRoegen houdt zich in de eerste plaats met dit probleem bezig en nauwelijks met de
vraag hoe dit zou moeten gebeuren. In zijn werk van gaat het in de eerste plaats om
het bediscussieren van de geldigheid van bepaalde paradigma's in de neo-klassieke
theorie. Deze discussie is door hem indringend gevoerd.

In het werk van Georgescu-Roegen vindt men wel aanknopingspunten voor de realisatie van de gewenste situatie. Zo kan het verbruik van uitputbare grondstoffen en
energiedragers niet verder doorgaan. Het verbruik van energie zal zich op de lange
termijn binnen de grenzen van de wetten van de thermodynamica dienen te geraken.
De rol van de staat wordt door Gcorgescu-Roegen niet uitgewerkt. Mogelijk zal hij
dit nog uitwerken in zijn nieuwe studie "Bioeconomics", die nog niet is verschenen.
7.5.9.3.B. Opscboor
De ideeen van Opschoor vallen in twee delen uiteen. In de eerste plaats is er zijn
proefschrift, waarin hij laat zien dat een neo-klassieke benadering van het milieuprobleem ons niet zo veel verder brengt. Zo merkt hij in zijn nabeschouwing op: "Deze
studie heeft ons persoonlijk tot de opvatting gebracht dat, naast het mogelijk (en ons
inziens waarschijnlijk) te kort schieten van neo-klassiek getinte positieve pogingen tot
verklaring van econornische processen, er ook sprake is van een falen in het aanreiken
van adequate beslissingsmodellen vanuit de normatieve tak van dit denken". U.B. Op-

schoor, 1974, pag. 173.]

Welke criteria dan zouden kunnen worden gehanteerd is in deze studie niet aan de
orde geweest. Dit vraagstuk komt naar voren in zijn inaugurale rede, getiteld «Duurzaamheid en Verandering, over ecologische inpasbaarheid van economische ontwikkelingen". [I.B. Opschoor, 1987.] In deze rede kiest Opschoor voor een duurzame
3

Zie voor deze aankondiging: Eberhardt K. Seifert, 1988, pag. 49.
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ontwikkeling als uitgangspunt voor produktie- en consumptiesysteem. Hij behandelt
daar een groot aantal aspecten, die met de operationalisering van dat begrip samenhangen zoals de grootte van de nalatenschap, de substitueerbaarheid, de ruimtelijke
schaal, de concurrentie, het multifunctioneel gebruik en de kennislacunes inzake de
milieugebruiksruimte.
Opschoor omschrijft het begrip als volgt: "Ik stel voor om de term "duurzaam" te reserveren als kwalificatie van de situatie waarin het regeneratiesysteem van de hulpbron waarvan een activiteit of proces gebruikt maakt, door dat gebruik niet wordt
aangetast". IT.B. Opschoor, 1987, pag. 15.] Opschoor ziet niet in, dat de ongehinderde werking van het marktmechanisme tot een situatie leidt, waarin deze duurzaamheid «vanzelf' wordt bereikt. Het beleid van de overheid dient deze sit:uatie te realiseren. Daarbij doet zich de vraag voor of de overheid dat wil en of ze dat op adequate
wijze kan doen. Daarbij ziet Opschoor problemen in de tijdshorizon die de overheid
geneigd is te hanteren. Bovendien vraagt hij zich af of de overheid voldoende instrumenten heeft om de gevraagde correctie desgewenst door te voeren. Tenslotte is het
milieuprobleem een internationaal of mondiaal probleem, zodat men zich ook gedachten moet vormen over de intrumenten op dat niveau.

7.6. Een samenvattende evaluatie
Hiervoor zijn alle opvattingen die in hoofdstuk 5 en 6 zijn gepresenteerd aan een nader onderzoek onderworpen. Uit deze bespreking kunnen conclusies worden getrokken die voor ons van belang zijn bij het opzetten van een model, waarin de milieuproblematiek goed kan worden beschreven.
Het gaat hier om de volgende conclusies:
In de neo-marxistische theorie zijn onvoldoende categorieen te vinden om milieuproblemen goed tebeschrijven. Ditneemtnietweg, datdeze theorieen welinzicht
geven in de wijze waarop in een kapitalistische economie natuur en milieu worden
toege8igend. Overigens geeft het begrip extern effect aanzetten in dezelfde richting.

-

-

Uitgaande van een Marxistische gedachtengang blijft men zitten met de operationalisering van de inhoud van het begrip reproduktie van milieufuncties. Dezelfde problemen worden in de neo-klassieke theorie eveneens ondervonden.
De traditionele neo-klassieke theorie geeft met behulp van het begrip negatief
extern effect weliswaar inzicht in de wijze van het ontstaan van milieuproblemen,
maar er is geen mogelijkheid het vervolg te operationaliseren. Dit wordt veroorzaakt door de fixatie op het marktproces in de neo- klassieke theorie. Bovendien
is de aggregatie van de individuele preferenties naar collectieve maatstaven problematisch. Tenslotte is de rol van de overheid in de neo-klassieke theorie in dit
opzicht een black box. In deze gedachtengang dient de overheid het extern effect
te kwantificeren en daarna te internaliseren. Door zo te handelen is het milieuprobleem «opgelost". Een nadere analyse van het overheidshandelen is in dit denken niet nodig.
In onze opvattingen geven zowel de Marxistische als de neo-klassieke theorie ieder
op zijn eigen wijze een beschrijving van de opkomst van een moderne industriele
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-

maatschappij, zoals die in het proces van de Industriele Revolutie totontwikkeling
kwam.Milieu-aantastingen uitputting van natuurlijke hulpbronnen zijn essentiele
kenmerken van dit proces. Door fixatie van economen op het marktproces vallen
deze verschijnsels buiten het blikveld.
Welhaast alle auteurs laten de rol van de overheid onbesproken. Van fundamenteel
belang is de vraag hoe het komt dat er milieuproblemen van zo'n grote omvang
en importantie konden ontstaan, wanneer we een overheid hebben, die de hoeder
van hetcollectiefbelangis. Slechts een concrete analyse van het overheidshandelen
kan deze vraag beantwoorden.
Slechts een enkele auteur besteedt aandacht aan de grote veranderingen die als
gevolg van de Industriele Revolutie in het produktieproces optraden. De overgang
vanstroomgrootheden naar voorraadgrootheden wordtweliswaardooreen enkele
auteur onderkend, maar de consequenties van deze overgang worden niet geanalyseerd.

Sommige auteurs zijn zich bewust van de tekortkomingen van de neo-klassieke
theorie. Het ontbreekt vrijwel steeds aan het inzicht, dat in dat geval naar andere
criteria ten behoeve van een optimale allocatie van produktiefactoren dient te worden gezocht. Alleen Opschoor geeft hier een criterium aan: duurzame ontwikkeling.
Verschillende auteurs maken een verschil tussen economische theorie en economische politiek. Het voordeel is dat normatieve uitspraken in de economische
politiek mogelijk zijn. Het theoretische probleem blijft echter onopgelost.
Deze conclusies zullen worden gebruikt om in het volgende hoofdstuk een eigen model te ontwerpen en dit te toetsen aan de problematiek van de zure regen.
-

-
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HOOFDSTUK 8

Ecologie en economie - een model

8.1. Inleiding
Zoals hiervoor is uiteengezet, kan men niet verwachten dat met behulp van de traditionele uitgangspunten van de neo-Wassieke benadering het milieuprobleem kan
worden geYntegreerd in de economische theorie. Dat wil nog niet zeggen, dat daarmede de werking van het prijsInechanisme in al zijn facetten ter discussie staat. Wel
staat volgens ons vast, dat het traditionele prijsmechanisme geen stuurmechanisme in
neo-klassieke zin kan zijn om tot een optimale allocatie van produktiefactoren te geraken, voor zover milieufactoren in het geding zijn.
Zo'n stuurmechanisme is echter van het grootste belang. Als men in de economische
theorie niet over zo'n maatstaf zou beschikken, zijn er geen uitspraken mogelijk over
de allocatie van produktiefactoren vanuit milieu-oogpunt. Dit zou tot een situatie leiden, waarbij in de econornische theorie weliswaar de produktiefactoren arbeid, kapitaal en natuur worden onderscheiden, maar waarbij geen uitspraken over de allocatie
meer mogelijk zijn, als het over de inzet van de produktiefactor natuur gaat.
Zoals we hiervoor zagen, kiezen auteurs als Goudzwaard en Daly er voor de bedoelde
problematiek met behulp van de economische politiek aan te pakken. Deze methode
heeft het voordeel dat in de economische politiek iedere subjectieve benadering zonder principiele problemen kan worden ingevoerd. Men voorkomt hiermede dat de
onderzoeker het verwijt krijgt, dat hij subjectieve elementen in de economische theorie introduceert. Deze theorie blijft immers waardenvrij bij deze aanpak. Het subjectieve element concentreert zich namelijk op de plaats die toch al subjectieve kenmerken bevat, namelijk de economische politiek. Daarmede blijft de onderzoeker binnen
de wetenschappelijke traditie, dat economische theorievorming in de eerste plaats
waardenvrij dient te zijn. Deze achtergrond heeft grote invloed op de opstelling van
veel economen. Veel van hen slaat de schrik om het hart, als men leest dat het
prijsmechanisme geen goed sturingsmechanisme meer is als het over milieuproblemen gaat. Met behulp van welke maatstaf zou dan nog een uitspraak kunnen worden
gedaan over de optimale aanwending van de produktiefactor natuur? Vanuit deze gedachtengang is het goed te begrijpen, dat men terugschrikt voor de consequenties van
dit standpunt. Het onderbrengen van het subjectieve element in het stelsel van de
econornische poltiek lijkt dan een elegante oplossing.
Op deze manier blijft er echter een levensgroot probleem liggen. In wezen blijft immers in de economische theorie alles bij het oude. Het milieu wordt in analytische zin
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immers buiten de economische theorie gehouden. Dat zou nog te verdedigen zijn, als
er niet zo'n lange en hechte traditie in de economische theorie bestaat de produktiefactoren arbeid, kapitaal en natuur als van wezenlijk belang te onderscheiden. Alle
klassieke economen gaan ervan uit, dat deze produktiefactoren ieder voor zich in de
economische theorie een grote rol spelen. Ook in de traditie van Marx is de creatieve
arbeid van de mens met de natuur van grote betekenis: «Die Arbeit und die Natur
sind die Quellen aller Reichtum".
Men zou deze traditie kunnen verlaten en zich beperken tot de produktiefactoren arbeid en kapitaal. Maar in dat geval zou men in analytisch opzicht er niet omheen lamnen de produktiefactor natuur, voor zover die via de markt wordt verhandeld, wel in
de theoretische beschouwing te betrekken. Anders zou de verklaring van het marktproces niet meer mogelijk zijn. Een dergelijk standpunt zou wellicht te verdedigen
zijn in een periode waarin milieuproblemen een ondergeschikte rol spelen. Maar
wanneer problemen als zure regen optreden, is dat niet meer het geval.
De verstoring van kringlopen in bodem en water, waardoor de bodemvruchtbaarheid
wordt bedreigd; de aantasting van onnoemelijk waardevolle kunstvoorwerpen; het afsterven op grote schaal van bossen in West- en Midden-Europa; de dreigende erosie
in de Alpen en de middelgebergten van Midden-Europa; de sterfte van vissen in meren in Zweden maken het verschijnsel zure regen tot een bedreiging voor het voortbrengingsproces in de landen van Europa. Dat maakt duidelijk dat een ongestoorde
werking van de produktiefactor natuur nu en in de toekomst in de economische theorie dezelfde aandacht moet krijgen, die de produktiefactoren arbeid en kapitaal traditioneel ten decl vallen. Men ontkomt er dan ook niet aan in analytisch opzicht de produktiefactor natuur een gelijkwaardige plaats te geven. De economische theorie zelf
dient een geintegreerde benadering te bevatten ten aanzien van de produktiefactor
natuur.

Overigens is hiermede nog niet veel opgelost. We hebben slechts onze uitgangspositie bepaald. Het probleem van de subjectiviteit en het ontwerpen van een nieuw
stuurrnechanisme blijft nog volop en versterkt aanwezig. Het is echter de vraag of het
verwijt van subjectiviteit terecht is.
Men gaat er kennelijk van uit, dat de werking van het prijsmechanisme geen subjectieve elementen bevat. In die gedachtengang is de prijs van een goed immers een
objectieve weergave van de waarde van de opgeofferde produktiefactoren, die voor de
voortbrenging van dat goed noodzakelijk waren. In het licht van de hedendaagse milieuproblematiek is dat echter niet meer vol te houden. Bij de calculatie van die opgeofferde waarden wordt namelijk de produktiefactor natuur slechts in de
beschouwing
betrokken voor zover die via de markt wordt verhandeld. Dat houdt in dat de waarde
van de natuur slechts voor een deel in de kostprijs van het goed wordt weergegeven.
[Hans Immler, 1989.]
Het vasthouden aan de marla:prijs van een goed als een objectief gegeven is derhalve
niet te verdedigen. Hetvoordeel van een marktprijs is dat de hoogte daarvan op zichzelf vaststaat en als zodanig een objectief karakter heeft. Daarmede is echter nog niet
het objectieve karakter in analytische zin gewaarborgd. Wanneer men poogt een beter st:uringsmechanisme voor de produktiefactor natuur te ontwerpen is men net zo
subjectief bezig als degene die aan de veronderstelde objectieve werking van het prijs-
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mechanisme vasthoudt. Het verschil is echter, datals we belangrijke milieuproblemen
in de beschouwing betrekken de laatste opstelling niet meer te verdedigen valt.

8.2. Duurzame ontwikkeling
Zoals hiervoor is uiteengezet, dient naar nieuwe sturingsmechanismen te worden gezocht teneinde de bedreigende aantasting van natuurlijke hulpbronnen te stoppen.
Eerst dient echter te worden vastgesteld, aan welk criterium zo'n mechanisme moet
voldoen. De werking zal men namelijk moeten kunnen toetsen. Het lijkt ons toe dat
we als uitganspunt het begrip duurzame ontwikkeling van produktie en consumptie
kunnen introduceren. Dit begrip wordt de laatste jaren regelmatig gehanteerd. Veelal
gaat men er vanuit dat het hier om een nieuw begrip gaat. Dit lijkt ons niet het geval
te zijn. Ook in de neo-klassieke gedachtengang wordt een duurzame ontwikkeling nagestreefd. In het neo-klassieke denken is er sprake van een economisch evenwichtige
ontwikkeling, waarbij ecologisch evenwicht als een voorveronderstelling wordt gehanteerd. De werking van het marktproces leidt volgens de gangbare neo-klassieke
opvatting via prijsimpulsen tot een continue mobiliteit van produktiefactoren, waardoor produktie tegen de laagste kosten plaatsvindt. Technologische ontwikkeling en
substitutie van grondstoffen en energiedragers zijn de belangrijkste instrumenten om
dit proces op gang te houden. Als er op deze manier tegen de laagste kosten wordt geproduceerd, is de wens van een duurzame ontwikkeling het meest gewaarborgd. Deze
gedachtengang lijkt reeel zolang het ecologische evenwicht niet wordt verstoord.
Omdat critici van dit stelsel echter geen vertrouwen hebben in de uitkomst van dit
proces wordt een term als duurzame ontwikkeling geintroduceerd. Het verschil met
de neo-klassieke uitgangspunten bevindt zich derhalve niet in de gehanteerde doelstelling; die is bij beide uitgangspunten dezelfde.
Het verschil zitin de visie die men heeftop de realisering van dit proces. De critici beklemtonen de theoretische tekortkomingen van het proces ten aanzien van natuur en
milieu. Boven(lien kan worden gewezen op de concrete realiteit van het milieubeleid
in Westeuropese landen. Dit beleid heeft de Westeuropese landen niet gevrijwaard
van grote milieuproblemen. De dimensie van deze problemen is zelfs zodanig, dat een
duurzame ontwikkeling van produktie en consumptie wordt bedreigd.
Veel hedendaagse milieuproblemen bestaan al langer dan enkele jaren. In het verleden is vaak onvoldoende onderkend, dat deze problemen zo'n grote omvang zouden
aannemen. Zure regen, grondwaterverontreiniging, chemisch afval in de bodem, ver-

ontreiniging van de Rijn en de Noordzee, vervuiling van onderwaterbodems en de
aantnsting van de ozonlaag zijn evenzovele voorbeelden van een dergelijke ontwikkeling. Kennelijk zijn er ook in het economische beleid onvoldoende impulsen aanwezig
om «vanzelf' tot een duurzame ontwikkeling te komen.
Duurzame ontwikkeling is derhalve een zaak, die kennelijk niet "vanzelf' ontstaat.
Dit roept grote problemen op. Het voordeel van de traditionele neo-klassieke theorie
is, dat een optimale allocatie vanzel f ontstaat door een ongehinderde werking van het
marktmechanisme. In deze gedachtengang hoeft niet meer gediscussieerd te worden
wat een duurzame ontwikkeling is. In het model ligt de term immers vast. Het afwijzen van het neo-klassieke model op theoretische gronden en op grond van de
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concrete resultaten van de econornische politiek, leidt tot de vraag wat duurzame ontwikkeling dan wel mag zijn. Deze term heeft dan geen objectiefvast te stellen inhoud
meer. Ogenschijnlijk lijkt dit een nadeel ten opzichte van de neo-klassieke theorie.
Deze theorie claimt namelijk van een objectief uitgangspunt uit te gaan. Deze claim is
echter schijn. De objectiviteit in het neo-klassieke model is een objectiviteit die alleen
bestaat bij de grade van het niet-betrekken van de uitkomst van het proces op natuur
en milieu, en daardoor wordt de zogenaamde objectiviteit van het neo-klassieke model een schijn-objectiviteit.
Reeds eerder is er gewezen op de problemen die zich voordoen als gepoogd wordt de
term duurzame ontwikkeling te operationaliseren. Opschoor geeft een overzicht
hiervan. U.B. Opschoor, 1987.] Hier willen wij geen uitputtende poging doen de term

te operationaliseren voor alle milieuproblemen. Dat lijkt in eerste aanleg niet goed
mogelijk. We beperken ons hier tot het probleem van de zure regen, dat in eerdere
hoofdstukken is beschreven. Er wordt gepoogd een zodanig model te ontwerpen, dat
de problemen van zure regen daarin analyseerbaar zijn. De bedoeling hiervan is nieuwe maatstaven te ontwikkelen voor produktie en consumptie, die tot een duurzame
ontwikkeling kunnen leiden.

8.3. Het industrialisatieproces vanaf de IndustriEle
Revolutie
Hetontwikkelen van zo'n model is alleen mogelijkals de historische ontwikkelingvan
produktie en consumptie in de beschouwing wordt betrokken. Zoals we hiervoor zagen is de produktiefactor natuur voor de Klassieken in de achttiende en het begin van
de negentiende eeuw geen probleem. Men betrekt deze factor op een vanzelfsprekende manier in de theorievorming. In de twintigste eeuw is dit niet meer het geval.
Deze verandering in opstelling heeft veel te maken met de verandering die is opgetreden in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen tijdens het proces van de Industride
Revolutie. Deze verandering heeft het mogelijk gemaakt dat eerst de produktiefactor
natuur door economen als Marshall naar de marge werd geschoven en de analytische
aandacht zich vooral richtte op de werking van het marktmechanisme. In een latere
fase blijkt dat deze negatie van de produktiefactor natuur alleen maar in een korte periode van de geschiedenis mogelijk is. Nu dwingt de concrete ontwikkeling ons tot
een andere stellingname.
Uit de beschrijving van het proces van de Industriele Revolutie in hoofdstuk 7 werd
duidelijk, dat fundamentele veranderingen zijn opgetreden in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het gaat erom deze veranderingen te betrekken in de analyse van
de samenhang tussen het proces van voortbrenging en de werking van het ecosysteenn.

De belangrijkste voor het beslag op natuur en milieu zijn:
- het overschakelen op grote schaal van stroomgrootheden naar voorraadgrootheden, waardoor uitputting van fossiele voorkomens mogelijk werd.
- het belasten van kringlopen op grote schaal met stoffen vanuit de voorraadgrootheden. Deze stoffen zijn vreemd aan de kringlopen en tasten deze aan.
-

het belasten van de kringlopen op grote schaal met organisch materiaal, afkomstig
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-

van produktie-en consumptieprocessen. Hierdoortreden locaalen regionaal overbelaste kringlopen op.
een sterke toenerning van het ruimtebeslag dat voor de hier genoemde processen

noodzakelijk werd.
de besluitvorming over deze veranderingen speelde zich voornamelijk af buiten
de normaal daarvoor bedoelde collectieve besluitvormingsorganen. De overscha-

kelingop voorraadgrootheden en de vergrotingvan deschaal derproduktiespeelde
hierbij een rol.

8.4. Een model van Duurzame Ontwikkeling
Bij het construeren van een model van duurzame ontwikkeling gaan we uit van concepties zoals die in de ecologie algemeen bruikbaar zijn. Aan de hand daarvan wordt
het deel van het model gevuld, dat betrekking heeft op de natuurlijke aspecten. Anderzijds heeft een deel betrekking op concrete besluiten, die er toe leiden, dat verontreiniging van milieu en natuur, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en beslag op
de ruimte optreedt. Deze mastschappelijke en natuurlijke aspecten vinden hun verbinding in de concrete handelingen in het produktie-consumptieproces.
Bij de beschrijving van de werking van ecologische processen maakt men in de ecologie algemeen gebruik van het begrip kringloop. Men gaat daarbij na welke weg verschillende stoffen in het ecologische proces afleggen, waar deze cumuleren of worden
afgebroken en hoe stoffen in de kringloop geblokkeerd raken. De beschrijving van
een ecologisch proces is pas compleet als tevens wordt aangegeven hoe informatie- en
energiestromen in het ecosysteem verlopen. Zonder de toevoer van zonne-energie
zou het systeem niet kunnen fucntioneren. Daarnaast moet er in het ecosysteem een
of andere vorm van informatie aanwezig zijn op basis waarvan in het systeem iets kan
gebeuren. Deze informatie leidt ertoe, dat bijvoorbeeld stoffen worden afgebroken of
nieuwe cellen worden gevormd. Ieder economisch model, waarin wordt gepoogd de
ecologische inpasbaarheid van produktie en consumptie te beschrijven, dient in ieder
geval toegespitst te zijn op deze samenhangen, aangezien het hier om een ecologisch
vraagstuk gaat.
Op dit punt schiet het model van Kneese c.s., dat voor zover ons bekend is het meest
expliciet aandacht aan deze problematiek besteedt, te kort. Het model geeft wel aan,
dat het economische proces via'inputs' en'outputs' met het ecologische proces is verbonden, maar het wordt niet duidelijk hoe economische processen inwerken op ecologische kringlopen. De ecologische termen, zoals we die hiervoor definieerden, zijn
onvoldoende in het model terug te vinden. Wij hebben gepoogd een model te ont-

wikkelen dat hieraan meer voldoet.1 (Zie figuur 8.1)
In dit model maken we onderscheid tussen voorraad- en stroomgrootheden. De eerste term wordt gehanteerd voor stoffen die in de aardkorst liggen opgeslagen. Na
winning worden ze in het produktieproces of consumptieproces gebruikt, waarbij de
resten in het milieu worden geloosd. Hierbij worden de kringlopen, waarvan het economische proces gebruikt maakt, verstoord. Het brengen van milieuvreemde stoffen
1

Zie ook: F. Dietz en J. van der Straaten, 1988. .
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in de kringlopen tast deze op een andere wijze aan dan het geval is door de lozing van
stoffen die normaliter reeds in de kringlopen voorkomen. De resten van voorraadgrootheden horen als zodanig niet in de kringlopen thuis waar juist de stroomgrootheden circuleren. Aantasting van de lainglopen, die de mens voor produktie- en consumptieprocessen gebruikt, vindt derhalve op twee manieren plaats. Enerzijds zijn er
de afvallozingen van stoffen die altijd reeds in de kringlopen voorkwamen. Wanneer
er meer van deze stoffen, in de kringlopen worden gebracht dan de kringlopen kunnen verwerken, ontstaat aantasting van het milieu. Deze vormen van milieu-aantasting kwamen reeds in vroeger tijden voor. Anderzijds warden er stoffen geloosd, die
eerst uit de voorraadgrootheden worden gewonnen en in het produktieproces worden
gebruikt. De lozing van deze stoffen tijdens produktie of na consumptie brengt milieuvreemde stoffen in de kringlopen en verstoort daarmede op fundamentele wijze
het functioneren ervan. Deze processen leiden bovendien tot uitputting van fossiele
natuurlijke hulpbronnen. Uitputting van fossiele voorkomens en aantasting van
kringlopen zijn op deze manier twee kanten van dezelfde medaille. Deze samenhang
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tussen de winning en de vervuiling geldt zowel ten aanzien van grondstoffen als energiedragers. Deze processen gaan bovendien gepaard met een toenemend ruimtebe-

slag, waardoor lainglopen eveneens in hun functioneren worden belemmerd.
Beslag op natuurlijke hulpbronnen vindt plaats vanuit het blokje 'produktie- en consumptiesysteem'. Informatie over de kwaliteit en de beschikbaarheid van natuurlijke
hulpbronnen bereikt de economische subjecten maar zeer ten dele via het prijsmechanisme. De aanbeveling van economen dit gebrek aan informatie Op te heffen door
prijzen met behulp van neo-klassieke middelen aan te passen, zodat deze alsnog de relatieve schaarste aan natuurlijke hulpbronnen weerspiegelen, blijkt tot op heden niet
of nauwelijks uitvoerbaar. Dit betekent dat het informatiegebrek onder de economische subjecten over de gevolgen van hun economische handelen op het milieu, blijft
bestaan. Een (Pareto-) optimale exploitatie van de natuur is niet mogelijk. Pogingen
daartoe zullen falen, omdat de bewijslast voor ecologische inpasbaarheid bij de nat:uur
wordt gelegd. De milieuproblemen zullen onder een dergelijke milieupolitiek eerder
toe- dan ainemen.
Niet de bestaande economische theorie, maar de eveneens gebrekkige en tegenstrijdige - inzichten van ecologen dienen ons inziens het uitgangspunt te zijn voor het
-

oplossen van de milieuproblematiek. Vanuit voorzichtig geformuleerde ecologische
randvoorwaarden kan dan worden geeconomiseerd. Maar het is steeds aan de economische subjecten te bewijzen dat hun voorgenomen handelingen zich verdragen met
een verantwoord beheer van de natuur, zoals die zijn neergelegd in de beperkingen
die vanuit de ecologie ontstaan.

8.5. De werking en de beperking van het model
Het in de vorige paragraaf gepresenteerde model kent een groot aantal beperkingen.
In de eerste plaats dient men zich te realiseren dat in het model slechts globale verbanden zijn gelegd. Dit is bewust gebeurd, omdat het van belang is eerst de grote lijnen uit te werken en pas daarna voor zover dat nodig is de details uit te werken. In het
model is geen rekening gehouden met de verschillende componenten als water, bodem en lucht waarin het milieu kan warden verdeeld. Evenmin is een differentiatie
aangebracht naar de verschillende schalen waarop het probleem kan worden gedefinieerd zoals locaal, regionaal, nationaal, internationaal en mondiaal. Het besluitvormingsproces, dat zoals we hiervoor zagen van groot belang is, is ondergebracht in het
hokje 'produktie-consumptiesysteem'. Bij een verdere precisering en uitwerking van
het model dienen we deze beperkingen goed voor ogen te houden.
In het model komt het begrip technologische ontwikkeling niet voor. In het hokje
«produktie-consumptiesysteem" wordt dit begrip geacht aanwezig te zijn. In het
gangbare marktproces vinden de aanpassingen plaats via prijsimpulsen. Dat geldt ook
als het over technologische ontwikkeling gast. Aangezien het prijsmechanisme, zoals
we zagen niet de juiste impulsen geeft, als het over natuur en milieu pat, begeeft de
technologische ontwikkeling zich in een milieu-onvriendelijke richting. Alleen het
concreet ingrijpen van de staat maakt een andere technologische ontwikkeling moge-

lijk
Dit gebeurt niet

alleen via concrete mastregelen, die op de technologische
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ontwikkelingen zijn gericht, maar ookde regelgeving door de stast speelt hierbij een
grote rol. Door bepadde wetten uit te vaardigen, dienen ondernemingen concrete
maatregelen te treffen, waardoor een technologische ontwikkeling op gang kan komen, die natuur en milieu meer spaart.
De aantasting van het milieu vindt uiteindelijk plaats in het hokie rechtsonder "kringlopen van het natuurlijke systeem: stroomgrootheden". Deze aantasting kan met behulp van de opvangcapaciteit worden getemperd. In die gevallen, waarin geen drempelwaarden bestaan, vindt de aantasting direct plaats zonder dat er van een opvangcapaciteit sprake is. De aantasting kan plaatsvinden door de lozing van materialen uit de
kringlopen ofvanuit voorraadgrootheden. Ruimtebeslag kan zowel de opvangcapaciteit als de kringlopen zelf aantasten.
De uitputtingvan voorraadgrootheden vindtplaats in het hokje "voorraadgrootheden
van het natuurlijke systeem". Er is een scheiding aangebracht tussen het ecologische
proces aan de rechterkant van de figuur en het produktie-consumptieproces aan de
linkerkant van de figuur. Wanneer pijlen van de linkerkant van het schema naar de
rechterkant pan, is er sprake van een beTnvloeding van het ecologische proces door
de output van het produktie-consumptieproces. Deze verbanden kunnen vergezeld
gaan van prijsvorming, maar in veel gevallen is dat niet zo. Als er pijlen van het ecologische systeem naar het produktie-consumptiesysteem pan, wordt natuur en milieu
gebruikt als input voor het produktie-consumptieproces. Ook hier kan sprake zijn van
prijsvorming.
Wanneer we uitgaan van een duurzame ontwikkeling, zal men het natuurlijke systeem
zodanig dienen te gebruiken, dat van belang zijnde grootheden in hun werking niet
warden aangetast. Daarover valt het volgende op te merken:
- In de eerste plaats is het van belang dat de opvangcapaciteit en de kringlopen van

-

hetnatuurlijkesysteemonaangetastblijvenin hun werking. Eendergelijkuitgangspunt is in sommige opzichten moeilijk te operationaliseren. In ieder geval dient
de lozing van uit voorraadgrootheden afkomstige milieuvreemde stoffen geminimaliseerd te worden.
De lozingvan afval vanuitdestroomgroothedenbevatgeen milieuvreemdestoffen.
Dit neemt echter niet weg, dat plaatselijk door overbelasting kringlopen kunnen
worden gestoord in hun werking.
Er bestaat de indruk dat ruimtebeslag locaal zeker tot aantasting van kringlopen

-

Uitputting van voorraadgrootheden is

-

kan leiden.
te voorkomen door de produktie, waarin
deze stoffen worden verwerkt te st:aken. Dit geldt zowel voor energiedragers als
voor grondstoffen. Het stopzetten van de produktie zou zowel de aantasting van
de kringlopen en de opvangcapaciteit, als de uitputting van voorraadgrootheden

doen ophouden. Zo'n maatregel zou echter zodanige consequenties hebben, dat
men hiervoor met de beste wil niet meer de term «duurzame ontwikkeling" kan

gebruiken.
Hetzelfde effect kan men bereiken door over te gaan op een systeem van
produktie waarbij recirculatie van voorraadgrondstoffen wordt toegepast. Uiter-

aard is dit niet van de ene op de andere dag mogelijk. Maar hoe me het ook
wendt of keert een langdurige duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk bij hergebruik en recirculatie van grondstoffen uit de voorraad. Als men deze weg niet
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bewandelt, komt een moment waarop alle voorraadgrootheden zijn uitgeput, en
waarbij de in het geding zijnde stoffen willekeurig in het milieu zijn verspreid
met alle gevolgen vandien voor de opvangcapaciteit van de kringlopen. Eenzelfde redenering geldt voor energiedragers. Fossiele voorkomens van olie, aardgas
en kolen zijn eenmaal uitgeput. Dat betekent dat het overstappen naar energiedragers met een stroomkarakter op lange termijn noodzakelijk is.
Zo'n proces van aanpassing aan deecologische beperkingen zal zeer grote invloed
hebben op allerlei maatschappelijke verhoudingen. Dit proces wijkt af van de historisch gegroeide ontwikkelingen. Via het marktproces is een situatie ontstaan,
die nu een duurzame ontwikkeling in gevaar brengt. Deze ontwikkeling is echter
in eerste aanleg niet terug te brengen op het handelen van 66n ofenkele individuen.
Het is min of meer "vanzelf' zo ontstaan. Het terugdringen van de milieu-aantastingen en het veilig stellen van een duurzame ontwikkeling gebeurt echter niet
vanzelfi Daarvooris beleid nodig. Ditbeleid zal nietmetgejuich worden ontvangen
door die groeperingen die het meeste gebaat waren bij de ongehinderde ontwikkeling van het marktproces. Het terugdringen van milieu-aantasting zal gepaard
gaan met verzet van deze groeperingen. Hieruit blijkt dat de ongehinderde ontwikkeling van het Iiiarktproccs niet Inilieu-aantasting als gevolg niet "vanzelf' is
gegaan, maar het resultaat is van de wijze waarop maatschappelijke groeperingen
in staat waren relatieve voordelen aan deze ongehinderde werking van het marktproces te ontlenen.

-

In dit model is in principe ieder beleid met elk gewenst instrument mogelijk. Het
lijkt ons toe, dat het prijsmechanisme in dit model een grote rol kan spelen. Maar
niet in de zin van de neo-klassieke theorie. In dit model wordt er van uitgegaan,
dat in de eerste plaats de ecologische randvoorwaarden het produktie- en consumptiesysteem dienen te bepalen. Dit kan niet- zoals we eerder zagen - door de
negatieve externe effecten te kwantificeren en deze daarna te internaliseren. Het
is wel mogelijk randvoorwaarden vast te stellen en deze als leidraad te nemen. Het
prijsmechanisme is dan een bruikbaar instrument om deze doelstellingen te realiseren.

-

Dit beeld wijkt af van de opvattingen van economen die vanuit de economische
politiek terugredeneren naar de economische theorie zoals Goudzwaard. In die
gedachtengang neemt men het subjectieve element op in de economische politiek
en blijft de economische theorie min of meer objectief en waardenvrij. In onze
ogen gaat rnen in deze gedachtengang voorbij aan de fundamentele tekortkomingen van de neo-klassieke analyse. In deze analyse staat het marktgebeuren centraal
en is milieu-aantasting marginaal ten opzichte van dit gebeuren. Het centrum is
de markt en milieu-aantasting is een effect, dat extern is aan dit centrum.
Men dient zich bewust te zijn van de beperktheid van deze neo-klassieke analyse
en de consequenties daarvan voor de economische theorie zelf. Het marktproces
is een beschrijving van een in bepaald opzicht hoogwaardige industriele ontwikkeling. Als het echter om een duurzame ontwikkeling gaat, kent dit proces geen
aangepast gedrag. Deze gedachtengang dient in de economische theorie zelf te

worden ondergebracht. Het prijsmechanisme zelf is goed bruikbaar om de bewuste doelstellingen te realiseren. De prijs wordt dan echter een soort manipulatiemechanisme teneinde vooraf vastgestelde milieudoelstellingen te bereiken.

..
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De hiervoor ontwikkelde gedachtengang heeft in een bepaald opzicht een hoog
abstractieniveau. Er worden algemene lijnen getrokken op grond van algemene
redeneringen. Hettoepassen vandeze gedachtengang in algemene leaders lijktniet
zo vruchtbaar. Een betere keus lijkt ons deze idee8n toe te passen en te toetsen
aan een concrete situatie. Dan kan eerder duidelijk warden over welke concrete
problemen het in dit verband gaat. Deze uitwerking vindt plaats aan de hand van
het voorbeeld van zure regen.

8.6. Zure regen nader uitgewerkt
In

een vorig hoofdstuk werd duidelijk gemaakt, dat NOx, S02 en NH3 de belang-

rijkste verzurende stoffen zijn. De belangrijkste emittenten zijn: raffinaderijen, elektrische centrales, verkeer en bio-industrie. We willen nagaan in welke mate deze
emissies in te passen zijn in het gepresenteerde model. Daartoe wordt het emissieproces in zijn samenhangende delen in het schema gepreciseerd.
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8.6.1. Emissies van rajjinaderijen

In figuur 8.2. is de loop van de stoffen aangegeven voor zover ze het natuurlijke proces beYnvloeden. De stoffen en de processen zijn hier alleen benoemd voor zover ze
voor zure regen van belang zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens die in vorige hoofdstukken zijn vermeld.
8.6.2. Emissies van elektriscbe centrales

In figuur 8.3 is het verband geschetst tussen het proces van opwekking van elektriciteit in elektrische centrales en het natuurlijke systeem voor zover dit voor zure regen
van belang is. Milieu-aantastingen die geen invloed hebben op zure regen zoals lozing
van koelwater en vliegas zijn hier buiten beschouwing gelaten als gevolg van de keuze
die is gemaakt.
8.6.3. Emissies van verkeer

Hierbij is van dezelfde uitgangspunten vertrokken als in de voorgaande gevallen. Ook
hier zijn andere dan zure-regeneffecten buiten beschouwing gelaten.
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8.6.4. Emissies van de intensieue ueeteelt

Deze zijn weergegeven in figuur 8.5. Hier zijn eveneens dezelfde uitgangpunten als
hiervoor gehanteerd.

8.7. Enkele conclusies
De voorgaande uitwerking waarbij gepoogd is het eerder gepresenteerde schema toe
te passen op hetverschijnsel zure regen en meer in het bijzonder op de produktie- en
consumptieprocessen van de ernittenten, leidt tot enkele conclusies:
- In de eerste plaats blijkt dat in het algemeen het verband tussen het produktieconsumptiesysteem en het natuurlijke systeem duidelijk te leggen is. Opvallend is,
dat hetverband alleen kan worden gelegd indien het natuurlijke systeem werkelijk
wordt gebruikt. De schade die door zure regen wordt veroorzaakt aan gebouwen
en aan menselijke gezondheid komt in dit model niet naar voren.
Dit wordt veroorzaakt door het vertrekpunt bij het opstellen van het model.
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Schade aan materiaal is op zich zelf geen ecologisch probleem. Het staat buiten
de vraagstelling die hier aan de orde is. Het is veeleer een traditioneel neo-klassiek probleem, dat met de daar ontwikkelde middelen zeer wel aan te pakken is.
Schade aan materialen is in principe bepaalbaar, omdat het om zaken gaat, die
over de markt gaan en zich derhalve niet onttrekken aan prijsvorming.
Bij schade aan de gezondheid ligt het gecompliceerder. Aan het handhaven van
de gezondheid van mensen wordt geld uitgegeven, wat betekent dat gezondheid
in principe over de markt gaat. Hier betreden we echter een terrein met zeer
veel voetangels en klemmen. In het maatschappelijke proces wordt namelijk
geen vaste prijs gehanteerd voor de gezondheid van mensen, wat bij de
operationalisering van dit principe op zeer veel problemen stuit. Omdat schade
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aan de gezondheid nauwelijks een

-

rol speelt in de discussie over de gevolgen van
zure regen, kunnen we dit probleem buiten beschouwing laten.
Uit de verschillende voorbeelden wordt duidelijk, dat internationale
aspecten een

grote rol spelen. Energiedragers vanuit verschillende landen worden naar elders
getransporteerd, waar ze in produktie-en consumptieprocessen worden toegepast.
Hetzelfde geldt voor de aanvoer van krachtvoer ten behoeve van de bio-industrie.
Op deze manierwordteen zeergrotehoeveelheid organisch materiaal aangevoerd,
wat per definitie wel moet leiden tot mestoverschotten en de daarmede samenhangende problemen.
- De milieuproblemen ontstaan in een mengeling van het gebruik van stroomgrootheden en voorraadgrootheden. Zo wordtde emissie van NHi geheel veroorzaakt door het gebruik van stroomgrootheden op zeer grote schaal, terwijl de
uitworp van S02 wordt veroorzaakt door het gebruik van zwavelhoudende olie,
wat een voorraadgrootheid is. Bij de emissie van NOx ligt dit nog ingewikkelder.
Deze NOX ontstaat door verbranding van de in de lucht aanwezige stikstof. Men
zou (lit als een stroomgrootheid kunnen aanspreken. Maar de
vorming van NOx
vindt plaats bij verbranding voor voorraadgrootheden als olie, kolen en aardgas.
Op deze manier is NO* in de schema's ook getekend. Een andere aanpak zou
eveneens te verdedigen zijn.
- De schema's zijn alleen getekend voor zover ze samenhangen met zure regen.
Hierdoor komen bepaalde problemen niet aan de orde, hoewel ze wet een belangrijk milieuprobleem zijn zoals opwarming van het koelwater, emissies van C02 bij
verbrandingsprocessen en andere effecten als gevolg van mestoverschotten.
- Het hanteren van ecologische maatstaven, wat een vervanger van de traditionele
neo-klassieke aanpak zou moeten zijn, is hier nog niet aan de orde
geweest. In de
gehanteerde schema's is deze problematiek bespreekbaar.

8.8. De werking van het voortbrengingsproces en het beleid
In schema 8.1 vinden we het hokje "Produktie-consumpliesysteem". Voor een decl is
dit hokje verder uitgewerkt in de schema's voor zure regen. We kunnen in deze uitgewerkte schema's zien hoe verschillende emittenten tot de uitstoot van verzurende
stoffen komen. Deze uitstoot vindt plaats bij produktie en consumptie van
bepaalde
goederen. De hiervoor gebruikte produktiefactoren worden op een markt verhandeld, evenals de geproduceerde goederen. Er vindt derhalve prijsvorming plaats. Bij
deze prijsvorming speelt het milieu alleen een rol als dat over de
markt gaat.
In deze schema's is dus sprake van de werking van het prijsmechanisme. De impulsen,
die het geeft, zijn echter niet geschikt om zure regen te voorkomen. De informatie
over schade door zure regen bereikt de emittenten echter wel, namelijk via
berichtgeving in de media. Maar deze informatie heeft geen effect op de allocatieve aanwending van produktiefactoren. Met andere woorden: de schade door zure regen is de
ernittent weliswaar bekend, maar leidt niet tot verandering van
gedrag. Milieu-educatie wordt vaak gezien als een middel om vervuilers alsnog toteen milieuvriendelijk gedrag te brengen. Het zal duidelijk zijn dat dit alleen effect heeft als het over
vermijdbaar milieuvriendelijk gedrag gaat. Dit speelt bij de totale emissie aan verzu-
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rende stoffen echter geen grote rol. Het zal duidelijk zijn, dat dan ook andere middelen nodig zijn om produktie en consumptie zodanig te veranderen, dat schade door
zure regen wordt geminimaliseerd.
Het onvoldoende aanwezig zijn van goede impulsen, blijkt ook uit de richting waarin
de technologische ontwikkeling zich in dit schema - bij een normaal prijsmechanisme

- beweegt. Zolang milieu-onvriendelijk gedrag op de markt wordt beloond,

beweegt
technologische ontwikkeling zich in de richting van milieu-aantasting. Ditisheel duidelijk te zien aan de relatief geringe research, die wordt verrichtnaar zonne- en wind-

energie.
In de neo-Wassieke en Marxistische gedachtengang wordt dit probleem in principe
onderkend. In de neo-klassieke gedachtengang gaat het hier om het optreden van een
negatief extern effect, dat door het beleid van de staat moet worden gecorrigeerd. In
de welvaartstheorie en de zogenaamde public choice-theorieen wordt gezocht naar
het verband tussen economische theorie en het handelen van de overheid. Bij deze benaderingen gaathet vooral om het ontwikkelen van instrumenten van economisch beleid en het geheel van procedures en overwegingen, die bij het beleid van de staat een

rot spelen.

Op dit punt van het betoog is het dan ook te verdedigen in de eerste plaats te zoeken
naar nieuwe instrumenten, die het model in de gewenste milieuvriendelijke richting
zouden kunnen brengen. In onze ogen wordt dan echter een belangrijke stap overgeslagen, die ons van fundamentele betekenis lijkt. Instrumenten dienen hier om een
toestand van duurzame ontwikkeling te bereiken. Dit laatste begrip is echter niet eenduidig zoals we hiervoor zagen. Dat betekent dat het vaststellen van de doelstellingen
van het beleid een fundamenteel vraagstuk is, dat aan de introductie van instrumenten
vooraf gaat. In het licht van onze probleemstelling is het vooral van belang om de besluitvorming over deze doelstellingen nader te analyseren. Nu de traditionele werking van het prijsmechanisme niet meer de juiste impulsen geeft voor een optimaal
gebruik van produktiefactoren, zal het beleid om moeten schakelen naar andere impulsen. Daarbij doet zich de vraag voor of de staat zich deze veranderingen bewust is.
Hierbij doet zich nog een complicatie voor ten aanzien van de positie van de staat.
Hueting heeft er reeds op gewezen, dat de term negatief extern effect geen gelukkige
is, aangezien de staat in die gedachtengang geen externe effecten kan veroorzaken.
Hij stelt daarom voor de term functieverlies te introduceren, voor alle verliezen die de
functies van natuur en milieu leiden, als gevolg van het handelen van economische
subjecten. Op die manier kan in de analyse ook aandacht worden besteed aan milieuonvriendelijk handelen van de staat. Een dergelijke benadering lijkt juist te zijn.
Wanneer we in volgende hoofdstukken aandacht besteden aan het beleid, dient in de
overweging te worden betrokken dat de staat een milieu-onvriendelijk beleid kan ontwerpen en uitvoeren. Overigens introduceren we daarmee de vraag naar de homogeniteit en de plaats van de staat. In neo-klassieke benaderingen gaat men er meestal van
uit, dat«goede" informatie ook vanzelf leidt tot «goed" handelen van de overheid. Er
ontstaat dan het beeld van een overheid die in rationele wijsheid alle zaken afweegt en
dan in het algemeen belang tot een besluit komt. Het lijkt ons toe, dat deze benadering voorbij gaat aan het feit, dat de overheid evengoed als alle andere menselijke organisaties aan machtsvmagsnikken onderworpen is.
Als kritiek op deze benadering is een meer institutionalistische benadering ontstaan,
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waarbij de machtsvorming in de staat als expliciet onderdeel in de analyse wordt betrokken. Wij volgen in de volgende hoofdstukken deze benadering. De vraag is dan
wel hoe tegen deze machtsvorming wordt aangekeken. Orthodoxe Marxisten hebben
het wat dat betreft gemakkelijk, aangezien zij de staat niet anders kunnen zien dan als
een bewaker van een kapitalistische maatschappij, waarin de staat garanties schept
voor een doorgaande uitbuiting van de arbeid door het kapitaal. Recente Marxistisch
georienteerde benaderingen zijn minder star. Veelal gaat men uit van de gedachtengang, dat in de staat zich de maatschappelijke machtsverhoudingen manifesteren. Op
die manier wordt aan de staat meestal een meer autonome rol toebedeeld. Op deze
manier vindt aansluiting plaats bij institutionalistische uitgangspunten.
Hiervoor hebben we reeds uiteengezet, dat traditionele Marxistische uitgangspunten
niet zo goed bruikbaar zijn, aangezien arbeid en kapitaal net zo veel of zo men wil net
zo weinig belang hebben bij de handhaving van een goed milieu. Dat betekent dat de
fundamentele tegenstelling tussen arbeid en kapitaal niet bruikbaar is voor een nadere
analyse van het beleid van de staat. Het lijkt ons toe, dat we ons hier meer moeten
richten op de machtsvorming in de staat voor zover die de aantasting van natuur en
milieu raakt. De belangen van arbeid en kapitaal zijn dan zeker in het geding, terwijl
daarnaast de invloed van de milieubeweging in de beschouwing moet worden betrokken. Dit hangt samen met het uitgangspunt van een niet-homogene staat. We gaan
ervan uit, dat in de staat verschillende belangengroepen hun positie hebben kunnen
bevestigen. Naar de mate waarin ze daarin zijn geslaagd, kunnen ze hun doelstellingen via de staat realiseren. In deze gedachtengang staat het milieubelang in de
st:aat tegenover dat van de andere mastschappelijke belangen, die geen behoefte hebben aan de aantasting van hun machtspositie door een milieubelang. U. van der Straaten, pag. 189-202, 1989.] Deze uitgangspunten zullen in de volgende hoofdstukken
worden gehanteerd bij de analyse van het beleid.
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HOOFDSTUK 9

Het voorgenomen beleid van de
IVederlandse staat t.a.v. zure regen

9.1. Inleiding
In het schema

8.1. zoals dat in het vorige hoofdstuk is besproken, bevindt zich het
hoofdje «Produktie-consumptiesysteem". Hierover is reeds opgemerkt, dat in dit

kopje zich het gehele besluitvormingsproces afspeelt, dat uiteindelijk tot zure regen
leidt. Uit de bespreking van het schema bleek, dat aan dit proces expliciet aandacht
dient te worden besteed. We nemen daarbij de bestaande wetgeving als uitgangspunt
en gaan na welke argumenten bij de uitwerking en realisatie van de regelgeving een
rol spelen. Deze werkwijze is mogelijk, omdat de Wet inzake de Luchtverontreiniging, waarover het hier gaat, een zogenaamde raamwet is. Dat betekent dat algemene
kaders en doelstellingen in de wet worden aangegeven, maar dat de concretisering
van het beleid via Algemene Mastregelen van Bestuur plaatsvindt. Bij het nemen van
deze maatregelen vindt een argumentatie en afweging plaats. Deze realisatie van het
beleid kan geconfronteerd worden met het voorgenomen beleid. Deze confrontatie
geeft ons informatie over het besluitvormingsproces. Hierbij wordt de periode tot
eind 1988 in de beschouwing betrokken.
Aanvankelijk werd het tegengaan van luchtverontreiniging geregeld in de zogenaamde Hinderwet. Als gevolg van een sterke expansie van de industrie en de daarmee samenhangende luchtverontreiniging na de Tweede Wereldoorlog kwam in
1972 de Wetinzake de Luchtverontreiniging tot stand. Na 1980 wordt onder invloed
van de bossterfte het beleid met behulp van de in de wet aanwezige instrumenten toegespitst.

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van het voorgenomen beleid zoals dat met
behulp van de wettelijke regelingen te schetsen is. In hoofdstuk 11 wordt een beeld
gegeven van het concrete of gerealiseerde beleid. Uit deze behandeling kunnen de
vragen die in hoofdstuk 8 over de staat en het beleid zijn gesteld, worden beantwoord.

9.2. Wet inzake de Luchtverontreiniging
Deze wet is aan het einde van de jaren zestig tot stand gekomen. Men ervoer dat de
Hinderwet geen goed instrument meer was om luchtverontreiniging terug te
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dringen. De steeds verdergaande industrialisering van met name West-Nederland
leidde tot veel overlast in woongebieden. Vanuit de milieubeweging ontstond grote
druk op de publieke opinie en de parlementaire besluitvorming om snel iets te doen
aan de sterke verontreiniging van de lucht in woongebieden. Bijvoorbeeld steden als
Vlaardingen en Pernis lagen zeer ongunstig ten opzichte van de industriegebieden
van Rijnmond. Dit leidde vaak tot situaties, die voor de bevolking in deze gebieden
niet zonder risico waren. Het beleid richtte zich in die periode vooral op de volksgezondheid.
In dit klimast kwam de Wet inzake de Luchtverontreiniging tot stand. De wet biedt
mogelijkheden de emissies te beperken van verkeer, industrie en huisverwarming.
Het begrip luchtverontreiniging wordt op grond van de Memorie van Toelichting
gedefinieerd als het v66rkomen van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht
op leefniveau. Dat betekent dat men er in de wet kennelijk van uitgaat, dat verontreiniging die op grotere hoogte aanwezig is niet meer van belang is. De schade die elders
aan ecosystemen zoals bossen en meren wordt toegebracht, is in deze gedachtengang
niet van betekenis. Evenmin valt de emissie van de intensieve veehouderij onder deze
wet. Men gaat immers alleen van industrie, verkeer en huisverwarming uit. De hiervoor genoemde punten maken de wet niet optimaal geschikt voor het aanpakken van
de problemen zoals die zich vandaag de dag met zure regen voordoen.
In de wet worden algemene kaders aangegeven, waarna met Algemene Maatregelen
van Bestuur aan het beleid gestalte wordt gegeven. Aan het rijk valt de bevoegdheid
toe eisen te stellen aan mobiele bronnen zoals auto's. Bovendien kan het rijk de verkoop van bepaalde goederen verbie(len. Ook aan het gebruik van brandstoffen kunnen door het rijk specifieke eisen worden gesteld.
De zogenaamde inrichtingen vallen onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde
Staten. Zij dienen aan bedrijven die daarvoor in aanmerking komen, vergunningen te
verlenen. Deze vergunningen gaan vergezeld van bepaalde voorwaarden, die ten doel
hebben de uitworp van verontreinigende stoffen terug te dringen. Met behulp van het
zogenaamde Inrichtingenbesluit wordt vastgesteld om welke categorieen bedrijven
het gaat. Hieronder vallen bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, raffinaderijen, grote
chemische bedrijven, vuilverbrandingsinstallaties, suikerfabrieken, hoogovens, grote
metaalgieterijen en grote erts-, olie- en kolenoverslag- en opslagbedrijven. Alle andere bedrijven vallen onder de Hinderwet. Dit houdt in, dat steeds weer, nieuwe ver-

gunningen moeten worden afgegeven in nieuwe situaties. Bij de bestrijding van zure
regen is het van groot belang welke concrete voorwaarden in de vergunning worden
vastgelegd. De provincie bevindt zich vooral als het om de belangrijkste emittenten
gaat, in een positie van onderhandeling.
De Commissaris van de Koningin heeft de bevoegdheid bepaalde bedrijven te sluiten
als er sprake is van acuut gevaar voor de gezondheid van de bevolking of wanneer ernstige schade optreedt. Bovendien kan de minister een gebied waar regelmatig ernstige
luchtverontreinigingoptreedt, totsaneringsgebied verklaren. Datis aan het begin van
de jaren zeventig met Rijnmond gebeurd. In zo'n geval wordt er een commissie ingesteld, die een advies uitbrengt om de luchtverontreiniging terug te dringen. Inmiddels
is de status van saneringsgebied voor Rijnmond opgeheven.
Samenhangend met de hiervoor besproken maatregelen, is er de noodzaak regelmatig
metingen te verrichten, waardoor voldoende informatie beschikbaar komt om een
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goed beleid te voeren. Bij deze metingen heeft de bepaling van de hoeveelheid S02
steeds de belangrijkste rol gespeeld. Dit hangt samen met de toen algemeen heersende opvattingen over het grote belang van S02· Maar reeds in die tijd werden twijfels
geuit over de juistheid van deze gedachtengang:
Door het rijk worden heffingen geheven. Deze heffingen zijn gekoppeld
aan de vergunningen, maar het is ook mogelijk deze in te vorderen via het verbruik van brandstoffen. De maatstaven voor deze heffingen worden via Algemene
Mastregelen van
Bestuur vastgesteld. Er is een relatie tussen de hoogte van de heffing en de aard en de
hoeveelheid van de emissie. De opbrengst van de heffingen wordt gebruikt om
uitgaven te bestrijden, die ten behoeve van de bestrijding van luchtverontreiniging worden
getroffen. Een deel van deze heffingen wordt in het Fonds Luchtverontreiniging gebracht. Uit dit fonds wordt vergoeding van schade door luchtverontreiniging betaald,
voor zover deze in alle redelijkheid door de persoon in kwestie niet gedragen hoeft te
worden.

9.2.1. Het Indicati«Meojarenplan Lucbt
Volgens artikel 83 van de Wet inzake de Luchtverontreiniging dient de minister iedere vijfjaar een IndicatiefMeerjarenprogramma voor de bestrijdingvan de luchtverontreiniging boven Nederlands grondgebied vast te stellen. De bedoeling van dit meerjarenplan is de volksvertegenwoordiging een algemeen beleidsplan aan te
bieden,
waarin de regering aangeeft hoe zij zich voorstelt de komende jaren de
bestrijding van
luchtverontreiniging aan te pakken.
Een Indicatief Meerjarenplan geeft geen vastomlijnde en vaststaande beleidsvoornemens weer. Het gaat veeleer om globale aanduidingen over de
richting waarin
het beleid zich zal begeven. Zo'n plan heeft ook geen rechtskracht. Het beleid zal zich
via wettelijke magitregelen dienen te manifesteren. Dit zijn bij deze wet in de meeste
gevallen Algemene Maatregelen van Bestuur.
9.2.1.1. Het Indicati«Mee,jarenplan Lucbt 76-80

In het zittingsjaar 1976-1977 van de Tweede Kamer werd het eerste IndicatiefMeerjarenplan door de toenmalige minister aan de Tweede Kanner aangeboden.[Minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Vergaderjaar 1976-1977.] Dit meerjarenplan is duidelijk herkenbaar als een eerste poging van de minister grip op deze materie
te krijgen. De overgang van de Hinderwet naar de Wet inzake de Luchtverontreiniging was zeer groot. Op nationaal en provinciaal niveau was nog niet de kennis aanwezig die voor dit type beleid nodig was. Enkele opvallende zaken, die in dit meerjarenprogramma aan de orde worden gesteld, zijn:
- In het derde hoofdstuk wordt weergegeven welke effecten luchtverontreiniging
heeft op mensen, planten, dieren en materialen. Bij de bespreking
van de invloed
op de mens staat, zoals toen gebruikelijk was, de volksgezondheid centmal. Als het
over planten pat, noemt men in de eerste plaats de effecten op gekweekte planten.
Deinvloed op korstmossen wordtaan de marge vermeld. Dieper wordteringe
gaan
op de effecten van luchtverontreiniging op de kwaliteit van bodem en water. Men
maakt hier melding van allerlei metingen, terwijl men daarbij tevens stelt, dat er
1

Zie bij voorbeeld FJ. Meifer Drees, 1972, pag. 374.
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-

-

-

nog geen redenen zijn tot het nemen van concrete maatregelen. Wel wijst men op
de situatie in Scandinavie, waar meren verzuurd zijn.
In hoofdstuk 2 worden berekeningen gegeven van de uitworp van verschillende
emittenten. Er wordt een poging gedaan een berekening te maken van de uitworp
van NH3 door de intensieve veehouderij. Men slaagternietin toteen aanvaardbare
methode te geraken om de totale jaarlijkse emissie te schatten.
In hoofdstuk 3 wordt een beschouwing gehouden over het belang van grenswaarden. Na een theoretische verhandeling gaat men verder in op het opstellen van
concrete normen. De voorbeelden die hier worden gegeven, hebben betrekking
op normen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid.
In hoofdstuk 7, datoverhetbeleid gaat, wordtvermeld: "De eigenlijke doelstelling
van het milieuhygienisch beleid met betrekking tot de luchtverontreiniging kan
worden omschreven als: het bevorderen en handhaven van de optimale kwaliteit
van de lucht.......

Het

is

mogelijk de genoemde doelstelling nader uit te werken in enkele sub-

doelstellingen:
Het bevorderen van de gezondheid van de mens in ruime zin....
Het bevorderen van het behoud van het milieu, met name het natuurlijke
biologische milieu, ook wel te omschrijven als het waarborgen van de ecologische inpasbaarheid van die handelingen die luchtverontreiniging kunnen
veroorzaken.

-

Het zo veel mogelijk voorkomen van

schade aan goederen". [Minister van

Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1976-1977, pag. 84.]
de
Bij
bespreking van het beleid wordt niet steeds duidelijk wanneer welke maatregelen zullen worden genomen ter bestrijding van luchtverontreiniging. Wel
worden berekeningen gegeven van de nog te nemen maatregelen bij verschillende
scenario's. In tabel 8.12 worden de lopende kosten voor deze maatregelen voor
1980 geraamd op 580 miljoen en voor 1985 op 1935 miljoen. Hoewel in het meerjarenplan zelf geen kosten-batenanalyse wordt verricht, wordt aan het slot van de
nota gesteld: "Tot slot moet erop gewezen worden dat geen aandacht is besteed
aan de baten van de bestrijding van luchtverontreiniging. Dat deze baten aanzien-

lijk zullen zijn

worden uit een studie van het Instituut voor
Vrije Universiteit te Amsterdam. Aldaar wordt voor

kan afgeleid

Milieuvraagstukken van de

1970 de schade, uitgedrukt in welvaartsverliezen, door luchtverontreiniging geraamd op f 2,6 miljard (prijsniveau 1970)." [Minister van Volksgezondheid en

MilieuhygiEne, 1976-1977, pag. 1364
Dit betekent dat in feite uitgegaan wordt van een neo-klassieke invalshoek,
waarbij de baten worden afgewogen tegen de kosten. Onduidelijk blijft tot welk
niveau de schade wordt teruggebracht als de voorgestelde maatregelen ter bestrijding worden doorgevoerd. Overigens is in het aangehaalde rapport alleen

sprake van een raming van de schade, waarbij strikt ecologische processen buiten beschouwing blijven. [HM.A Jansen, GJ. van der Meer, J.B. Opschoor en

J.HA. Stapel, 1977.]
9.2.1.2. Het Indicati«Mee,jarenprogramma Lucbt 81-85
De Tweede Kamer had meermalen te kennen gegeven, dat ze er de voorkeur aan gaf
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ieder jaar een meerjarenprogramma te ontvangen. Volgens mededeling van de minister is met dit IMP een eerste stap gezet tot deze jaarlijkse rapportage. [Minister van

Volksgezondheid en Milieuhygiene, vergaderjaar 1982-1983.] De IMP's blijven wel
een periode van vijf jaar beslaan en worden daarom ieder jaar bijgesteld.
In het eerste hoofdstuk wordt gesteld, dat het beleid ter bestrijding van luchtverontreiniging gekoppeld is aan het algemene milieubeleid. Expliciet wordt gesteld, dat
het hier onder andere gaat om het motief van het beschermen, in stand houden en
(waar mogelijk) herstellen van ecosystemen: tevens is een hoofmotief de zorg voor de
lee fomgeving van toekomstige generaties. Met deze motieven wordt een meer ecologisch georienteerd kader gehanteerd dan in het vorige IMP. Als het over kosten gaat,
wordt opgemerkt: "Bescherming van de luchtkwaliteit heeft ook gunstige effecten op
de economie en de werkgelegenheid, vooral in de zogenaamde produktiesector.
Daarnaast wordt schade vermeden en kunnen indirect economische activiteiten op de
langere termijn veilig worden gesteld". [Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene, vergaderjaar 1982-1983, pag 3.] Deze opvatting gaat verder dan in het vorige
IMP, waar slechts zijdelings op deze aspecten wordt ingegaan.
Een van de belangrijkste wijzigingen in het beleid is de meer systematische aanpak.
Hiermee wordt bedoeld dat men zich niet meer in de eerste plaats richt op de emissie
van enkele bedrijven. Men wil zowel emissienormen als luchtkwaliteitsnormen introduceren. In dit IMP wordt aandacht besteed aan de effecten van zure regen op ecosystemen. Men onderkent de problemen van zure neerslag in kalkarme wateren. Veranderingen in de plantengroei worden genoemd. Tenslotte wordt aandacht besteed aan
de sterfte van bossen, de verzuring van de bodem en de uitspoeling van zware metalen
uit de bodem. Men streeft naar grenswaarden voor mens, plant, dier en ecosysteem.
In dit Indicatief Meerjarenprogramma wordt gesteld, dat het verbranden van fossiele
brandstoffen 66n van de hoofdoorzaken van zure regen is. Op grond van deze overweging is men van mening dat het energiebeleid in de pas zou moeten lopen met het beleid van de bestrijding van luchtverontreiniging. Er wordt gewezen op de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, die een veel gunstiger effect hebben op de kwaliteit van de lucht.
In deze nota wordt uitgebreid ingegaan op de economische aspecten. Men verwijst
hier naar een nota, waarin het gehele milieubeleid nader wordt geanalyseerd. [Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Vergaderiaar 1982-1983.] Men is overigens van mening dat uitgebreider op deze materie dient te worden ingegaan. Men
merkt daarover op:
Thans wordt nog gewerkt aan een onderzoek en documentatieprogramma om een
helder beeld te krijgen van de kosten en baten van het milieubeleid, maar er bestaat
helaas nog onvoldoende inzicht in de dosis-effectrelaties, en er zijn nog onvoldoende
methodieken om de baten (in de zin van vermeden schade) systematisch in fysieke
eenheden en geld te registreren en te evalueren. Bij het opstellen van het programma
zal warden onderzocht of buitenlandse studies kunnen warden vertaald naar de Nederlandse situatie." [Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Vergaderjaar
66

1982-1983, pag. 59.]

Hieruit blijkt, dat men een verdere onderbouwing van het beleid met behulp van een
kosten-batenanalyse steeds meer nastreeft. Waarschijnlijk wordt deze wens ingegeven door het stellige vermoeden, dat in de toekomst niet te ontkomen valt aan allerlei
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stringente maatregelen, die met hoge kosten gepaard gaan. Wanneer daar geen monetaire baten tegenover worden gesteld, zal de doorvoering van dit beleid op grotere
weerstand stuiten. Men zoekt in het IMP echter vergeefs naar concrete maatregelen.
Aan het slot wordt medegedeeld dat nader onderzoek zal worden verricht, waarbij

lange-termijneffecten zoals zureregen prioriteit krijgen.
9.2.1.3. Indicatiej'Mee,jarenprogramma Lucbt 84-88
Dit is het eerste IMP-lucht, waarin de verzuring van bodem en water de volle aandacht krijgt. [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Vergaderjaar 1983-1984.] Deze aandacht hangt uiteraard samen met de sinds ongeveer 1980 optredende bossterfte in Duitsland en elders in Europa. Bij de parlementaire behandeling van het vorige IMP werd aangedrongen op grotere aandacht voor
de verzuring. Met name door het aannemen van de Motie-De Boois op 21 maart 1983
werd duidelijk, dat meer onderzoek diende te gebeuren naar de verzuring van de bodem. In de motie werd eveneens aangedrongen op het voorstellen van een programma van maatregelen voor bestrijding van de verzuring. De motie richtte zich vooral
op de onomkeerbare processen in de bodem en op een programma voor maatregelen
in Nederland". [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube66

heer, Vergaderjaar 1983-1984, pag. 23.]
In deze nota wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de verzuring van de bodem plaatsvindt. Aan de aantasting van de wortels en de huidmondjes van bomen
wordt geen aandacht besteed. De beschrijving van de effecten op natuurgebieden en
wateren is zeer summier. Dat neemt niet weg dat men een poging waagt de maximaal
toelaatbare belasting:lan verzurende stoffen te ramen. Men pat daarbij uit van de totale hoeveelheid zuur, die maximaal op de bodem mag komen. Hiervoor gebruikt
men het begrip zuurequivalent, waardoor het mogelijk is alle zure en verzurende stoffen onder 66n noemer te brengen. De in Zweden gevonden waarden, waarbij geen effecten van verzuring meer optreden, warden vertaald naar de Nederlandse situatie.
Daaruit resulteert een maximaal toelaatbare belasting van 1800 zuurequivalenten per
ha per jaar. Men is zich bewust van de niet zo sterke onderbouwing van dit getal. Dat
neemt niet weg dat wordt gesteld, dat bij de verdere ontwikkeling van het bestrijdingsbeleid dit getal als voorlopig uitgangspunt zal worden gehanteerd.
In deze nota wordt de totale depositie van zure en verzurende stoffen op 5800 zuur-

equivalenten per ha per jaar geraamd [T.N.0., 1983.]. Op grond van deze gegevens
wordt gesteld, dat de huidige belasting met een factor 3 1 4 dient te worden verlaagd,
als men verzuringseffecten in gevoelige gebieden wil voorkomen. Dit is alleen mogelijk door een reductie van de emissie van S02, NOx en NH3 met een factor 3 h 4.
In dit Meerjarenprogramma wordt aangegeven hoe men denkt deze reducties te kunnen realiseren. Men stelt, dat de moeilijke economische situatie hetonmogelijk maakt
binnen afzienbare termijn al die maatregelen te treffen, die voor het bereiken van een
optimale luchtkwaliteit gewenst zijn. Op grond van deze overwegingen zal men voorrang verlenen aan die maatregelen die tegen geringe kosten het meeste effect hebben.
In dat verband zal men meer accent leggen op het instrument van de luchtkwaliteitsnormen voor de meest belangrijke luchtverontreinigende stoffen. Hieraan gekoppeld
hanteert men emissienormen voor deze stoffen. Zo ontstaat een zogenaamd tweesporenbeleid, waarin emissie en luchtkwaliteit de belangrijkste zorgen van beleid zijn.
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Bovendien stelt men zich voor een niet-stofgericht beleid te voeren, waarbij men zich

meer richt op een bepaalde problematiek als de verzuring die als een samenhangend
geheel wordt benaderd. De verzuring zal in de komende periode bijzondere aandacht
verkrijgen, wordt gesteld [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Vergaderjaar 1983-1984, pag. 62-63.].
Men gaat in de nota uit van een gemiddelde Europese uitworp van 84 kg SOz per
hoofd per jaar. Wanneer men de emissie in Europa gemiddeld met een factor 3 8 4
verlaagt, komt men uit op een emissie van 24 kg S02 per hoofd per jaar. Dat resulteert
in Nederland in een emissieplafond van ongeveer 350 miljoen kg SO2 per jaar, in
plaats van het in de afgelopen jaren gehanteerde plafond van 500 miljoen kg per jaar.
Dit leidt derhalve tot een beperking van de emissie met 30% per jaar.
Men vermeldt, dat deze verlaging mede moet worden gezien in het licht van de uitvoering van het ECE-verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging
over lange afstand. In dit verdrag is een beschikking opgenomen, waarin van de noodzaak wordt uitgegaan om een effectieve vermindering van de totale of grensoverschrijdende emissies van SOz te realiseren v66r 1995. Bij dit verdrag gaat het om een
reductie van 30% gerekend van het niveau van de emissie in het jaar 1980.
Over de emissie met NOx wordt eenzelfde soort redenering gehouden. De NOr
emissie per hoofd van de bevolking ligt in West-Europa gemiddeld op 30,5 kg per
jaar en in de Oosteuropese landen op 33,3 kg per jaar. Voor de aan de Nederlandse
depostie waarschijnlijk het meest bijdragende landen (BRD, UK, Belgie en Frankrijk)
geldt 31,7 kg per jaar per hoofd. Dit als uitgangspunt nemend, zou dan bij een verlaging met de technisch mogelijk geachte factor 2 8 2,5, de specifieke emissie in de toekomst beperkt moeten worden tot Ca. 15 kg per hoofd per jaar. Voor Nederland zou
dit neer komen op een emissieplafond van 200 miljoen kg per jaar. [Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vergaderjaar 1983 -1984,
pag. 53.] Volgens tabel 5.8.4 van het IndicatiefMeerjarenprogramma is de uitworp in
1980 ongeveer 500 miljoen kg per jaar.
Tevens wordt echter opgemerkt, dat voorlopig het plafond van 500 miljoen kg per
jaar wordt bevroren. Men zal in de komende decennia streven naar een stapsgewijze
verlaging in harmonie met de ons omringende landen van nationale NOx-emissieplafonds. Men stelt in dat verband: "Indien in internationaal verband tot een dergelijk
beleid wordt besloten, zou dit kunnen betekenen dat op grond van voorlopige schattingen op de lange termijn een technisch maximaal haalbaar uitworpniveau van 200
miljoen kg NOx per jaar aangehouden zal moeten worden". [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Vergaderjaar, 1983-1984, pag. 910.]

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat men in de nota enerzijds stelt, dat

de depositie in Nederland met een factor 3&4 moet afiiemen. Anderzijds hanteert
men een aantal rekenmodellen waaruit volgt, dat het grootste deel van deze beperkingen elders in Europa dient plaats te vinden. Bovendien hanteert men in het geval van
S02 de factor 3 8 4 o m h e t gewenste plafond te berekenen, terwijl men bij de NOr
emissie van de technische mogelijkheid uitgaat, waardoor een factor 2 8 2.5 wordt gehanteerd. Men "vergeet" een correctie aan te brengen voor een compenserende
verlaging van het emissieplafond van S02· Op deze manier is het namelijk niet
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mogelijk de totale depositie met een factor 3 h 4- uitgaande van het gehanteerde rekenmodel - te verminderen.
In dit verband is het opvallend dat in dit Indicatief Meerjarenprogramma in hoofdstuk 5 (stofgericht beleid) geen aandacht wordt geschonken aan de stof NH3. In
hoofdstuk 6 (niet-stofgericht beleid) wordt wel enige aandacht aan deze stof besteed.
Deze beperkte aandacht doet merkwaardig aan, daar in deze nota ook wordt vermeld,
dat NH3 voor een belangrijk deel in het eigen land neerslast, waardoor maatregelen
snel effect hebben. Men stelt in hoofdstuk 6 dat het probleem een lokaal karakter
heeft. Men is van mening, dat een en ander in de nieuwe Hinderwet van 1981 kan
worden geregeld. Een beleid hierover zal in overleg met de minister van Landbouw
worden ontwikkeld en in een volgend IndicatiefMeerjarenprogramma worden uitgewerkt. Men wenst voor NH3 in de toekomst een emissieplafond te ontwerpen. Hieraan gekoppeld worden bestrijdingsmaatregelen door de minister ontwikkeld.
Teneinde de hiervoor genoemde doelstellingen te kunnen verwezenlijken, beoogt
men een groot aantal beleidsmaatregelen te nemen, die te maken hebben met aanverwante sectoren van beleid zoals energie, elektriciteitscentrales, verkeer, raffinaderijen, chemische industrie, metaalindustrie, overige procesindustrie en afvalverwerking.
Opvallend in deze nota is de positie die aan het economische gebeuren wordt ingeruimd. In het vorige Indicatief Meerjarenprogramma Lucht werd nog gepleit voor
een macro-economische benadering in neo-klassieke zin. Men diende in deze gedachtengang een soort kosten-batenanalyse te maken, waarbij aan alle kosten en baten, die aan de bestrijding van luchtverontreiniging zijn verbonden aandacht wordt
besteed. Zo'n benadering zal men tevergeefs in deze nota zoeken. In de plaats daarvan
wordt een nieuw st:uurmechanisme in het leven geroepen en wel de maximaal toel:latbare belasting van 1800 zuurequivalenten per ha per jaar, waarbij geen effecten van

verzuring meer zouden optreden. In plaats van de kosten-batenanalyse verschijnt hier
een ecologische randvoorwaarde als criterium. Verzuring van bodem en water wordt
als een zodanige verstoring van de beleidsuitgangspunten gezien, dat deze niet acceptabel is. Men mag kritiek hebben op de wijze waarop dit uitgangspunt wordt vertaald naar emissieplafonds en maatregelen; dit neemt de sterke ommezwaai in het be-

leid niet weg.

Tot slot dient nog te worden opgemerkt, dat in deze nota relatiefveel aandacht wordt
besteed aan effecten op de volksgezondheid, ook als het om NOx en S02 gaat. Ook op
dit punt worden geen berekeningen gemaakt over kosten en baten van bestrijdings-

maatregelen.
9.2.1.4. De problematiek van de verzuring
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van 1984 werd door de minister toegezegd dat een aparte notitie beschikbaar zou komen over de verzuring. De
onderhavige nota is het resultaat hiervan.[Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Vergaderjaar 1983-1984.] In deze nota wordt een beeld

geschetst van de ontwikkeling van de depositie van verzurende stoffen in Nederland
en de rest van Europa. De momentane uitworp van S02, NOx en NH3 wordt weergegeven. Tevens geeft men het veronderstelde niveau van de emissies aan bij ongewijzigd beleid in de jaren 1985 en 1990. Men schat de jaarlijkse depositie in Nederland

op 6000 equivalenten per ha. In het vorige Indicatief Meerjarenprogramma Lucht is
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aangegeven dat een grens wordt aangehouden van 1800 equivalenten zuur per ha per
jaar. Dit betekent dat de depositie in Nederland met een factor 3 dient te worden verlaagd, terwijl onder andere in Noord-Brabant op de gevoeligste bodems de depositie
met een factor 4 moet verminderen. Bij ongewijzigd beleid worden deze waarden

nooit bereikt.
In de nota wordt een beeld geschetst van

de effecten die door zure regen optreden.
Men beschouwt deze beschrijving als een voorlopige, aangezien onderzoek naar deze
zaken nog maar enkele jaren wordt verricht. Er wordt een overzicht gegeven van de
schade, die als gevolg van zure regen optreedt. Hoewel men zich bewust is dat een
deel van de schade niet in geld kan worden gewaardeerd, poogt men een
schatting van
de huidige schade te maken. Daarbij wordt aandacht besteed aan schade in de landbouw en het natuurbeheer, aan cultuurgoederen en gebruiksgoederen. De schade aan
bosbouw en recreatie wordt promemorie opgevoerd, terwijl schade aan de volksgezondheid buiten beschouwing wordt gelaten. Men berekent een jaarlijkse schade van
150-500 miljoen gulden; in het geval van een ongewijzigd beleid schat men een toekomstige jaarlijkse schade van 350-1100 miljoen gulden. Voor een nadere bespreking
van deze ramingen wordt verwezen naar hoo fdstuk 2.
Duidelijk wordt gesteld dat zure regen een internationaal probleem is en dat derhalve
een geco8rdineerde aanpak noodzakelijk is. In de vergadering van de Executive Body
van de Economic Commission of Europe is afgesproken dat maatregelen genomen
dienen te worden ter beperking van de uitworp van S02· Als de landen in Europa zich
niet aan deze afspraken zouden houden, dan ligt het voor de hand dat Nederland en
de Bondsrepubliek gezamenlijk maatregelen nemen. Op
Europees niveau dienen net als in Nederland -d e emissies met een factor 3 8 4 a f t e nemen.
In deze nota wordt verder ingegaan op de beperkingen, die aan de uitworp van S02,
NOx en NH3 dienen te worden gesteld. De emissies van SO kunnen het beste worden bestreden bij de elektriciteitscentrales en de raffinaderijen. Deze emissies zijn te
beinvioeden door gebruik te maken van laagzwavelige brandstoffen, het toepassen
van bestrijdingstechnieken en het voeren van een op dit doel gericht energiebeleid.
Het gebruik van laagzwavelige brandstoffen is vooral van belang als het om stookolie
gaat. Voor kolen gelden al strenge emissie-eisen, terwijl dieselolie en lichte stookolie
reeds relatieflage gehalten san zwavel bezitten. De belangrijkste
mogelijkheden liggen op het terrein van het gebruik van ontzwaveld raffinaderijgas en de verlaging van
het zwavelgehalte van de stookolie van 2% naar 1% of 1,5%. Omdat reeds veel olie
wordt gebruikt waarvan het zwavelgehalte dicht bij de 1,5% ligt, geeft deze aanpak
weinig resultaat. Bovendien zou men de zogenaamde raffinaderijregeling kunnen
be8indigen. Deze regeling geeft een raffinaderij de mogelijkheid uit te gaan van een
gemiddeld zwavelgehalte voor het gehele brandstofpakket in het geval hoogzwavelige
residuen bij de raffinage ontstaan. Aan deze maatregelen zijn kosten verbonden in de
fabricageprocessen. Deze zijn weergegeven in tabel 9.1
Reeds eerder namelijk in het S02-beleidskaderplan en in het S02-bestrijdingsprogramma 1982-1984-is ingegaan op de mogelijkheid bepaalde bestrijdingstechnieken
toe te passen. Deze maatregelen liggen of op het vlak van de verbrandingsprocessen
zelf zoals wervelbed-verbranding, of men ontzwavelt de rookgassen na het verbrandingsproces. Er wordt gesteld, dat toepassing van bestrijdingstechnieken slechts
realistisch is in nieuwe grote installaties. In andere gevallen zou de voorkeur moeten
-
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worden gegeven aan gebruik van laagzwavelige brandstoffen. Ten aanzien van de bedoelde maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten wordt het overzicht van tabel 9.2 gegeven.
Reductie-optie
ontzwaveling raffinaderijgas
verlaging S-gehalte stookolie tot 1,0%
verlaging S-gehalte stookolie tot 1,5%

Totaal bestreden
S02 ton/jr.

Kosten f/ton
bestreden S02

10 000

400

57 000')
13 300')

1000
1000

17300

beeindigen raffinaderijregeling

b)

P.m.

a) Bij een stookoliegebruik op het niveau van 1982 (ca. 4,5 min. ton).
b) Verschilt sterk per raffinadcrij.
Tabel 9.1. Emissieniveaus en kosten SOi-reductie door gebruik van laagzwavelige brandstoffen:

Wanneer het gaat om oplossingen in het kader van het energiebeleid wordt in de eerste plaats ingegaan op warmtekrachtkoppeling en de extra inzet van aardgas. Met beide middelen is het mogelijk de uitworp van S02 substantieel te beperken. Besparingen in het energieverbruik en de overgang naar duurzame energie- bronnen zoals de
inzet van wind- en zonne-energie komen niet ter sprake. Kennelijk worden ze als niet
van belang beschouwd.
Categorie installaties/maatregelen
bestaande kolencentrales/eisen
circulaire kolenstook

Totaal bestreden
SOz ton/jr.

grote oliegestooktc vuurhaarden/
rookgasreiniging
raffinaderijen/rookgasreiniging
procesemissies/toepassing bestrijding
conform stand der technick

Kosten f/ton
bestreden S02

2000-3 300

30 000
4

4

P.m.

P.m.

80000

2 000-3 500

000

400-2 000

5

a) Ontwikkelingen met betrekking tot de olie-inzet op

de langere

termijn zijn nog niet bekend.

Tabel 9.2. Emissieniveaus en kosten S02-Teductie door toepassing van bestrijdingstecbnieken.

3

Beperking van de NOx-uitworp kan zich het beste richten op de belangrijkste emittenten. 50% van de totale uitworp is afkomstig van het verkeer. De industrie en de
elektriciteitscentrales zorgen ieder voor 15% van de NOx-uitworp. Bij de laatste twee
groepen is reductie mogelijk door in te grijpen in het verbrandingsproces.
Men is van mening, dat maatregelen zich in de eerste plaats op het verkeer dienen te
richten, aangezien daar de belangrijkste NOx-emissie plaatsvindt. Ook bij automobielen heeft men de keus tussen maatregelen, die het verbrandingsproces zelf
beinvloeden en de behandeling van de uitlaatgassen met een katalysator. Als men tot
de laatste maatregel overgaat, is het noodzakelijk dat loodvrije benzine wordt
aangeboden. De Technische Adviescommissie voor de S02 en NOx-bestrijding komt
2
3

Ontleend un: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verga-

derjaar 1983-1984, pag. 25, tabel 5.2.1.
Ontleend aan idem, pag. 27, tabel 5.2.2.
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tot een overzicht van maatregelen met de daarbij behorende kosten zoals in tabel 9.3

is weergegeven.
Emissienivegu stadsbedrij f

in g/lan

Techniek
huidige stand van de techniek (ECE 15-03)
idem, wegkatalysator(USA Federal)
verbrandingstechnische ontwikkelingen +
oxidatie katalysator voor C*Hy/CO
3

CO

CxHy

NOx

22-25

1,9-2,5

2,4

3,3

0,3')

0,4-0,8

3,3

0,34

0,8

RPBK
%
f f f/ton
0

0

0

0

ca.70 1050 64 7330
- 2330

ca.70 495

R = Reductie NOremmissies
P = Prijsverhoging voertuig b)
B = extra Brandstofkosten voertuig/jaar b)
K = Kosten NOrvermindering
a) volgens opgave

IW-TNO

b) voorzover toe te rekenen aan verbeterde NOremissie eigenschappen
Tabel 9.3. Emissieniveaus en kosten-reductie bij mobiele bronnen (personenauto's)4

De in deze tabel vermelde gegevens corresponderen met die in een studie van een
werkgroep van de EG

De uitworp van bestaande personenauto's is nie2 of nauwelijks te beperken door het
nemen van mastregelen. Het beleid zal zich vooral dienen te richten op nieuwe
auto's. Bovendien wordt gesteld, dateenauto bij eensnelheid van 120 kin peruur gemiddeld 60% meer NOx uitstoot dan bij een snelheid van 90 km uur. Mede op grond
van deze overwegingen dient de maximumsnelheid op 100 km per uur te worden gehandhaafd. In het kader van de EG wordt nader onderzoek gedaan naar het gemeenschappelijk invoeren van maatregelen. Nederland richt zich op de strenge eisen,
waarbij het aanbrengen van een katalysator noodzakelijk is.
Bij de beperking van de uitworp aan NH3 besteedt men in de eerste plaats aandacht
aan de produktie en het gebruik van dierlijke mest, aangezien 85% van de emissie van
NH3 daar plaatsvindt. Ten aanzien van de agrarische sector worden een aantal mantregelen vermeld, die in principe mogelijk zijn. Men maakt echter geen keuzes en stelt
geen concrete maatregelen voor.

Er zijn maatregelen mogelijk bij de produktie en de opslag van mest, die verantwoordelijk is voor 20% der emissie uit dierlijke mest. Het gaat daarbij om zaken
als gesloten mestopslag. Wanneer het gaat om de mestproduktie in de wei, die voor
30% van de totale emissie uit dierlijke mest verantwoordelijk is, zijn geen maatrege-

len mogelijk.
Bij het gebruik van de mest op het land voor bemestingdoeleinden ontstaat de helft
van de totale NH3-emissie afkomstig uit de agrarische sector. Op dit vlak is een aantal
maatregelen mogelijk zoals injecteren van de mest, de mest alleen uitrijden bij koel en
vochtig weer en de mest direct onderploegen. Er kan een rendement worden bereikt
van 80 tot 90%.
In het laatste hoofdstuk wordt een aantal voorgenomen maatregelen besproken. Deze
4

Ontleend aan. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Vergaderjaar 1983-1984, pag. 29, tabel 5.3.2.
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hebben betrekking op nog te verrichten onderzoek zoals een nadere vaststelling van
de maximale depositie, die tot op dat moment voorlopig was vastgesteld op 1800
zuurequivalenten per ha per jaar. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan de
relatie tussen de maatregelen die men elders in Europa neemt en de depositie die in
Nederland optreedt. Voor vaste inst:allaties dienen in de eerste plaats emissienormen
te komen voor S02 en NOx. Dit dient in een internationaal kader plaats te vinden.
Het emissiebeleid voor het verkeer, dient vooral in het kader van de EG te worden
gestimuleerd. Voor de NH3-emissie in de agrarische sector neemt men zich voor via
de Wet Bodembescherming, de Meststoffenwet, de Hinderwet en de milieutoeslag
van de WIR een aantal beperkende maatregelen door te voeren.

9.2.1.5. IndicatiefMee,jarenprogramma Lucbt 1985-1989
In dit meerjarenprogramma [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, Vergaderjaar 1984-1985.] wordt uitgebreid ingegaan op allerlei
aspecten van zure regen zoals de achtergrond, de effecten, het buitenlandse beleid, de
mastregelen en de voorgenomen maatregelen. We zullen ons hier beperken tot enke-

le hoofdlijnen.
Veel nadruk wordt weer gelegd op de internationale aspecten. Lange-termijndoelstellingen dienen dan ook in het belang van West-Europa te worden vastgesteld.
In dat verband gaat men uit van een maximale effectieve depositie van zwavelverbindingen van 1400 equivalenten per ha per jaar. Bij stikstofverbindingen gaat men er
van uit, dat deze door planten in eerste aanleg als voedingstof worden opgenomen.
Daardoor is er een drempelwaarde voordat door deze stoffen verzuring optreedt.
Voor stikstofoxiden hanteert men een drempelwaarde van 1600 zuurequivalenten per
jaar. Deze normstelling geldt alleen voor gebieden waar voldoende vegetatie aanweZig is zoals bossen. Effectief komt deze doelstelling ongeveer overeen met de eerder
geformuleerde, maar er is differentiatie in het beleid mogelijk op deze manier. Men
gaat uit van een reductiefactorvan 3,5 voor SOL van 1,5 voor NOx en van 2 voor

NH3.
Rekening houdend met deze reductiefactoren is een optimalisatiestudie uitgevoerd,
waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd. Er is in de eerste plaats gestreefd naar een zo groot mogelijke effectiviteit van de verschillende maatregelen.
Daarnaast heeft men gestreefd naar het handhaven van de bestaande ernissie-eisen,
terwijl tevens is gestreefd naar co8rdinatie van het beleid met dat van de ons omringende landen en vooral met dat van West-Duitsland. De laatste eis ligt geheel in het
verlengde van de eerder ontwikkelde gedachtengang.
Uit deze optimaliseringsstudie blijkt, dat de S02-uitworp met maximaal 68% kan
worden verminderd, wanneer alle technische mogelijkheden uitgebuit zouden worden. Zo'n reductie kan reeds voor een belangrijk deel in 1990 worden bereikt maar
dat gaat gepaard met hoge kosten. De mogelijkheden om de NOx-emissie op korte
termijn terug te dringen, wordt niet hoog ingeschat, aangezien deze emissies vooral
door het verkeer worden veroorzaakt, hetgeen een internationale aanpak vergt, die nu
eenmaal meer tijd vergt.
Overigens is men van mening, dat een snelle reductie van de emissies op korte termijn
niet gewenst is. Er is dan namelijk geen ruimte meer om in te spelen
op ontwikkelingen in de ons omringende landen. Bovendien is afstemming op de ons
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omringende landen niet altijd mogelijk. Zo werd op 22 juni 1983 de zogenaamde
Grossfeuerungsanlageverordnung (GFAV) in de Bondsrepubliek van kracht. Men
hanteert de regels van dit besluit als referentiekader, maar als het om raffinaderijen
gaat, stelt men: "Van de Duitse regeling is afgeweken waar specifiek Nederlandse
omstandigheden dit noodzakelijk maken. Zo is voor raffinaderijen rekening gehouden met de op export gerichte produktie, die de positie van deze sector veel gevoeliger
maakt dan in Duitsland, zeker in relatie tot de raffinagesector in Frankrijk en in
Groot-Britannie en de toenemende raffinageactiviteit in de Arabische wereld". [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vergaderjaar
1984-1985, pag. 59.]
Overigens wordt elders in het meerjarenprogramma gesteld, dat de Duitse voorschriften voorbij gaan aan de specifieke technisch-economische aspecten bij verschillende raffinaderijen voor zover dat S02 betreft. Iedere raffinaderij gebruikt een
mengsel van ruwe aardolie, dat een ander zwavelgehalte heeft dan dat van andere raffinaderijen. Dit hangt samen met de aard van de olie, het raffinageproces en de aard
van de eindprodukten die men produceert. Op grond van deze overwegingen wordt
gesteld, dat het stellen van dezelfde eisen als in Duitsland te veel problemen oproept.
Men formuleert eigen eisen aan de raffinaderijen, in die zin dat in Nederland emissienormen voor de gehele raffinaderij worden gesteld. Op deze manier meent men dat
een stapsgewijze reductie mogelijk is.
Voor elektriciteitscentrales wordt een aantal maatregelen voorgesteld, dat tot een
verregaande reductie van de S02-UitWOrp leidt. Dit geldt voor bestaande en nieuwe
centrales, zowel wat de stook van olie als van kolen betreft.
Voor de reductie van NOx wordt het Duitse GFAV gevolgd. Men geeft alleen nader
aan aan welke technische eisen installaties dienen te voldoen. Bovendien is van be-

lang, dat in ons land de ontwikkeling van gasturbines en gasmotoren voor de gecombineerde opwekking van warmte en kracht veel meer op de voorgrond staat. Hiervoor

zijn specifieke mastregelen nodig, aangezien bij deze opwekkingeen relatief hoge uitworp van NOx plaatsvindt. Voor wat het verkeer betreft, spreekt men over de ontwikkeling van schone motoren en de introductie van katalysatoren.
Over de beperkingen, die aan de NH3-emissie in de agrarische sector moet worden
opgelegd, wordt opgemerkt, dat er weinig research is verricht naar bestrijdingstechnieken. Tot voor kort heeft men deze NH3-emissies nauwelijks als een probleem
gezien, waardoor relatief weinig onderzoek is gedaan. Men bespreekt een aantal
maatregelen, waardoor de emissie kan afnemen. Deze maatregelen zijn reeds eerder
aan de orde geweest in de notitie Problematiek van de Verzuring, die hiervoor is besproken.

Men besteedt apart aandacht aan het energiebeleid, waarvan men opmerkt dat op lange termijn de energievoorziening waar mogelijk gebaseerd dient te zijn op duurzame
energiebronnen. Nochtans lijkt zoiets de eerste decennia niet uitvoerbaar. Daarom
dient men ook aandacht te besteden aan energiebesparing.
9.2.1.6. IndicatiefMeojarenprogramma Milimbebeer 1986-1990
Met ingang van het zittingsjaar 1985 worden geen aparte indicatieve meerjarenprogramma's meer per onderdeel gemaakt. Door gezamenlijke programma's milieubeheer te maken, zou een betere integratie van de verschillende deelterreinen tot 66n
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geheel plaatsvinden.[Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat IndicatiefMeerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990. Vergaderjaar 1985-1986, 19204, Nrs.
1-2.]

Het centrale begrip van dit meerjarenprogramma is

de zogenaamde milieuvernieueen
verstaat
van overheden, bedrijven
wing, waaronder men
gezamenlijke inspanning
leefomgeving
en huishoudens om de kwaliteit van onze
te verbeteren. Hierbij bouwt

men voort op de visie, die in het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer is
ontvouwd. De milieubeleidssector geeft aan welke voorwaarden nodig zijn om deze
doelstellingen te bereiken. Hierbij wordt gesteld: "Om zicht te krijgen op de milieufuncties die vervuld moeten worden, is inzicht in de ecosystemen en de processen en
kringlopen die zich daarin afspelen, noodzakelijk. Het beleid zal zich dan ook meer
gaan orienteren op ecologische processen en kringlopen." [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van
Verkeer en Waterstaat. Vergaderjaar 1985-1986, pag. 5.]
Men gaat uit van een twee-sporenbeleid, dat houdt in, dat zowel effectgericht als
brongericht beleid zal worden gevoerd. Bij het effectgerichte beleid gaat het om de
milieukwaliteit zelf. Men besteedt daarbij speciale aandacht aan stoffen, afvalstromen
en specifieke gebieden. Het brongerichte beleid kan in het verlengde hiervan worden
gezien. Het richt zich op specifieke doelgroepen. Voor iedere doelgroep dient een
goed werkend stelsel van instrumenten te worden samengesteld. Men stelt zich voor
dat de economische beleidssectoren zich verantwoordelijk voelen voor het milieu. De
milieubeleidssector en de economische beleidssector komen langs die weg tot gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen voor de verschillende doelgroepen. Tenslotte
stelt men zich voor dat de doelgroepen inhoud gaan geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu. De doelgroepen moeten zelf de noodzaak van de verandering van hun gedng onderkennen door zich de oogmerken van het milieubeheer eigen te maken. Men noemt dat verinnerlijking.
De hier geschetste visie roept een beeld op waarbij de verschillende economische subjecten (overheid, huishoudens en bedrijven) zich op gemeenschappelijke milieudoelstellingen zullen richten. In deze visie is geen plaats voor tegengestelde belangen, verschillende machtssituaties in het economisch krachtenspel, het najagen van korte-termijnbelangen, en het slecht functioneren van het overheidsapparaat. In ieder geval
zijn deze factoren voor de uitkomst van het beleid geen relevante factoren, die hier
genoemd of geanalyseerd zouden moeten worden. In hoeverre dat terecht is, zal in
volgende hoofdstukken aan de orde komen.
In dit IndicatiefMeerjarenprogramma richt men zich met een brongericht beleid op
de doelgroepen raffinaderijen, elektriciteitscentrales, landbouw en verkeer. In de
planperiode zal een totaal pakket mazatregelen per doelgroep tot stand worden gebracht. Men wil in de planperiode tot verbetering van het instrument:arium geraken.
Men denkt daarbij aan regulering, stimulering en communicatie. Bij regulering gaat
het om wetgeving, normstelling, vergunningverlening, uitvoering en handhaving. Bij
stimulering denkt men aan de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven voor onderzoeksverplichtingen, milieuzorg in de bedrijven, financiele prikkels en milieu-aansprakelijkheid. Voorlichting en educatie zijn onderwerpen die bij communicatie ter
sprake komen.
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In dit Indicatief Meerjarenprogramma wordt verzuring als 66n van

de belangrijkste
beschouwd.
wordt
dat
de
eerder
opgegeven schatting
milieuvrangstukken
Opgemerkt
van de schade san bossen, vennen en cultuurgewassen te laag is geweest. Inventarisaties van 1984 brachten aan het licht dat de toestand slechter was dan in 1983. Men
merkt op, dat de invloed van ozon, dat onder andere ontstaat door reacties van NOx
en koolwaterstoffen, groter is dan men heeft verondersteld. De schade aan cultuurgewassen is mede als gevolg hiervan aanzienlijk hoger dan eerst werd becij ferd, namelijk
565-655 miljoen gulden per jaar in plaats van 30-300 miljoen. Onderzoek van het
Landbouw Economisch Instituut heeft dit aangetoond: Als jaarlijkse schade gaat
men nu uit van een bedrag van 665-825 miljoen gulden per jaar en een toekomstige
schade van 865-1450 miljoen gulden per jaar bij ongewijzigd beleid. Bij deze berekening is de schade san de recreatie PM opgenomen, terwijl schade aan de volksgezond-

heid niet meer in de beschouwing wordt betrokken. Hiervoor wordt geen argumentatie gegeven.

Men hanteert in deze nota een lange-termijndepositiedoelstelling van 1400 equivalenten zuur per jaar. Bij deze doelstelling voorkomt men de meest ernstige gevolgen
van zure regen. In de Tweede Kamer is gevraagd om de depositiedoelstelling lager te
maken. [Kanierstuk 18605, Nr. 8, d.d. 10-12-84.] Men doct hiernaar onderzoek en
meent dat in 1988 de resultaten hiervan te verwachten zijn. Tevens zal men dan nagaan of de bewuste depositiedoelstelling naar regio's dient te worden gedifferentieerd.
In het Indicatief Meerjarenprogramma Lucht 1985-1989 is vastgelegd dat de emissie
van NH3, NOx, en S02, afkomstig van Nederlandse bronnen, verminderd dient te
warden met een factor 2, 1,5 en 3,5. Dit komt neer op een plafond van 78 miljoen kg
NHi, 345 miljoen kg NOx en 140 miljoen kg SO2. Uit het gepresenteerde materiaal
blijkt, dat men in 1990 deze situatie naar verwachting voor geen enkele stof zal bereiken. In het jaar 2000 is deze situatie waarschijnlijk bijna bereiktvoor NH3; voor NOx
meent men dit punt eveneens te bereiken, terwijl men naar verwachting van SOz aanzienlijk boven dit plafond uitkomt. Dat betekent dat men in het jaar 2000 naar verwachting de doelstellingen van het beleid deels niet zijn bereikt. Als de doelstelling op
onjuiste ecologische gegevens is gebaseerd, zal men deze doelstelling in het geheel
niet worden gehaald, aangezien dan de plafonds dienen te worden bijgesteld.
Over de landbouw wordt opgemerkt dat de Interimwet Beperking Varkens- en
Pluimveehouderijen voor een periode van twee jaar de mestproblematiek zo veel mogelijk heeft beperkt tot het niveau van eind 1984. Bovendien zal de superheffing op
melkprodukten tot een verlaging van de veestapelleiden en daannede toteen vermindering van de mestproblematiek. De aanpak van de uitstoot van NH3 heeft overigens
betrekking op een geringere toediening van de mest aan de grond en het verwerken
van mestoverschotten op een milieuvriendelijke manier. Andere maatregelen hebben
betrekking op de opslag van de mest in de stallen of de injectie van de mest in de
grond. Op dit terrein blijft het concrete beleid in deze nota vaag. Men oppert allerlei
mogelijkheden, maar er is nog geen sprake van dat concrete maatregelen getroffen
worden, die de eerstkomende jaren zullen worden uitgevoerd.
5

Het pat hier waarschijnlijk om het onderzoek van L.J. van der Eerden, A.E.G. Tonneijck en
J.H.M. Wijnands, 1986.
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Bij raffinaderijen liggen de grootste problemen op het vlak van de S02-uitworp. Deze
bedroeg in 1983 101.000 ton; dat is 30% van de totale SO -emissie. Door het vastleggen van het maximale zwavelgehalte van de brandstoffen is reeds een beperking aangebracht aan de mogelijke emissie van S02. Via een Algemene Maatregel van Bestuur
Zijn eisen gesteld aan de emissies van SO en NOx. Opgemerkt wordt dat er structurele veranderingen optreden in de vraag naar stookolie. Lichtere produkten worden relatief meer gevraagd. Daarvan zijn omvangrijke nieuwe installaties nodig, die een lagere S02-emissie mogelijk maken. Er wordt opgemerkt dat deze lagere emissie niet
per se optreedt, omdat men bij deze modernere installaties hoogzwavelige olie toepast teneinde de conversiecapaciteit optimaal te benutten. Op dit punt komen we in
volgende hoofdstukken terug. Voor wat betreft de gewenste ontwikkeling van de
emissies gaat men uit van een daling van de SO2-uitworp van 101.000 ton per jaar in
1985 tot 55.000 ton per jaarin 2000. Bij de gewenste ontwikkeling van de NOx-emissie gaatmen uit van 20.000 ton per jaarin 1985 en 18.000 ton per jaar in het jaar 2000.
Bij de elektriciteitscentrales gaat het om een uitworp van 89 miljoen kg NOx en 189
miljoen kg SOz in het jaar 1980. Daarmede nemen de elektriciteitscentrales 29% van
de totale S02-emissie en 24% van de totale stikstofemissie voor hun rekening. Daarmede behoort deze categorie tot de grotere vervuilers.
Enerzijds wil men het energiebeleid richten op vermijding van de uitworp van SO en
NOx. Twee belangrijke mogelijkheden hierbij zijn het besparen van energie en het
overgaan op duurzame energiebronnen. Bovendien speelt de aard van de brandstof
een rol bij het niveau van de uitworp. In het Eindrapport van de Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid heeft de regering zich op het standpunt gesteld dat naast uitbreiding van het kolenvermogen en het kernenergievermogen wordt uitgegaan van
een maximale inzet van economisch inpasbare duurzame energie en van energiebesparing. Voor de komende jaren is dat de basis voor het energiebeleid.
Windenergie, waterkracht en biomassa zijn nu reeds van belang, terwijl op langere
termijn zonne-energie realiseerbaar lijkt. In het jaar 2000 wenst men een potentieel
van 1000 MWe voor windenergie gerealiseerd te hebben. Het warmte-krachtvermogen wenst men op een niveau van 2300 MWe in het jaar 2000.
Uitgaande van een veronderstelde groei van het Nationale Produkt van 1 h 1,5% per
jaar, wordt de jaarlijkse groei van het elektriciteitsverbruik geschat op 0,9%. Met behulp van dit groeipercentage wordt een prognose gemaakt van de benodigde capaciteit van de centrales in het jaar 2000. Men berekent daarvoor 15.480 MWe. Hiervan
wordt meer dan de helft door kerncentrales en met kolen gestookte centrales geleverd.

Er vindt een

sterke

afname plaats van de met gas en

olie

gestookte centrales. De

decentrale opwekking wordt verdubbeld.
Met dit beeld voor ogen wordt de milieubelasting van de cent:rates op grond van de
technologische gegevens bepaald. Men schat in het jaar 2000 een emissie van NOx
van 85 miljoen kg en een emissie van SO van 35 miljoen kg. Dat betekent dat de
emissie van NO% nagenoeg gelijk blijft en die van SO tot 20% van de huidige emissie
afneemt. De inzet van kernenergie en de Algemene Maatregel van Bestuur Stookinstallaties heeft de grootste invloed op deze emissies. Ten aanzien van NOx wordt opgemerkt, dat de reductie van NOx iets achter blijft bij eerdere verwachtingen, aangezien men rekening heeft gehouden met een aantal praktische omstandigheden binnen
de doelgroep.
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In het wegverkeer is het vooral de stikstofoxide, die in verband met zure regen van belang is. In 1980 werd door het verkeer een totale emissie gerealiseerd van 250 miljoen
kg NOx of te wel 55% van de totale Nederlandse emissie. De uitworp van S02 is te
verwaarlozen. Overigens is de uitworp van koolwaterstoffen 40% van de totale emissie. De koolwaterstoffen spelen een rol bij de vorming van ozon, wanneer eveneens
stikstofoxiden aanwezig zijn. Bij de bepaling van de toekomstige situatie gaat men uit
van een blijvende groei in de automobiliteit. Men hanteert een groeivoet van 1 % per
jaar. Voor het streekvervoer gaat men van een constante situatie uit, terwijl mogelijk
het stadsvervoer en het NS-vervoer enige stijging zullen ondergaan. Deze ontwikkelingen warden als uitgangspunt genomen van het toekomstige beleid.
Ten aanzien van maatregelen om de emissie van vooral stikstofoxiden en koolwaterstoffen te beperken, zijn in EG-verband concrete afspraken gemaakt, waarbij
I
„
trapsgewijze schone auto's met een katalysator worden ingevoerd. Voor verschillende typen automobielen worden deze op verschillende tijdstippen gerealiseerd.
Wanneer dit beleid wordt uitgevoerd, verwacht men de totale emissie van stikstofoxiden te hebben teruggebracht tot 185 miljoen kg per jaar; datis met ongeveer 25%. De
emissie van koolwaterstoffen loopt terug van 175 miljoen kg tot 50 miljoen kg.
Men is van mcning, dat met deze maatregelen het lang duurt voor de bijdrage van het
verkeer aan de verzuring is geminimaliseerd. In dit verband wordt opgemerkt:
"Omdat bij de huidige emissie-eisen de emissie van het openbaar vervoer (incl. rail)
van koolwaterstoffen en stikstofoxiden per reizigerskilometer respectievelijk 5 % en
50% bedraagt van die van de personenauto is het in principe zinvol ook het openbaar
vervoer te stimuleren. Op nationaal niveau kan gedacht worden aan variabilisatie van
autokosten en carpooling. Ook de handhaving van de maximumsnelheid kan bijdragen aan de beperking van de uitworp van verzurende stoffen door het wegverkeer. Zo
zou stringente handhaving van de maximum- snelheid op snel- en andere buitenwegen kunnen leiden tot een vermindering van de NOruitworp met 20.000 ton". [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw
en Visserij en van Verkeer en Waterstaat, 1985-1986, pag. 109.] In dit meerjarenprogramma worden overigens geen beleidsvoorstellen gedaan om het openbare vervoer
te stimuleren of het particuliere vervoer per personenauto af te remmen.
Aan het slot van dit meerjarenprogramma wordt aandacht besteed san de econornische aspecten die met milieubeleid samenhangen. Er wordt uitgebreid ingegaan op de
kosten, die voor overheid, bedrijven en huishoudens verbonden zijn aan het voorgenomen beleid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de macro- en meso-economische gevolgen van de voorgenomen milieumastregelen. Hierbij gaat het alleen om de
bestedings- en kosteneffecten. De vermeden schade en de spinn-off effecten heeft
men niet in de beschouwing betrokken. Met behulp van het CPB-model zijn de effecten op de verschillende economische variabelen nagegaan. Er kan worden gesteld, dat

bij het voorgenomen milieubeleid betrekkelijk geringe negatieve effecten in de volumesfeer zijn te verwachten. Men dient zich te realiseren, dat deze uitspraak tot stand
komt zonder aandacht te besteden aan de vermeden schade, als gevolg van de genomen milieurnaatregelen.

Er wordt nog apart aandacht besteed aan de positieve effecten van het milieubeleid.
Men maakt onderscheid tussen positieve effecten ten gevolge van verbeterde milieukwaliteit en effecten welke direct met inspannigen op milieugebied samenhangen.
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Men is echter van mening dat een traditionele kosten-batenanalyse niet gewenst is,
"orndatde verbetering van milieukwaliteit zich niet in geld laat uitdrukken" [Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat, 1985-1986, pag. 148.]. Men zoekt naar andere
meetinstrumenten. Men denkt daarbij aan indicatoren, die geschikt zijn om de effecten van het beleid vast te stellen. Bovendien neemt men een overzicht op van de geschatte jaarlijkse schade (zowel de huidige als de toekomstige) en de geaccumuleerde

schade uit het verleden.
de jaarlijkse schade als gevolg van luchtverontreiniging komt men tot een bedrag van 1,7 tot 2,7 miljard + PM gulden. Er zijn verschillen met de eerder genoemde
schadeberekening in de notitie De Problematiek van de Verzuring. [Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1983-1984.] In die laatste
notitie is de schade aan de volksgezondheid buiten beschouwing gelaten. Hier is deze
post met een ruime marge opgenomen. Men gaat hier uit van een opgave uit 1974, die
niet nader wordt aangeduid. Daarnaast is de schade aan de landbouw aangepast aan de
recente studie van het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek in Wageningen. [LJ. van der Eerden e.a., 1986.] De herstelkosten voor bosbouw en monumenten zijn hier buiten beschouwing gebleven; deze waren in de verzuringsnotitie wel op-

Voor

genornen.

Opvallend in deze benadering is, dat men expliciet stelt dat kosten-batenanalyses in
de traditionele zin niet mogelijk zijn. Dat is de eerste keer, dat men dit zonder meer
stelt en expliciet afstand neemt van de in dit opzicht geldende neo-klassieke uitgangspunten. Anderzijds is men kennelijk van mening dat voldoende informatie omtrent de
nu optredende schade van groot belang is voordat men die in monetaire termen gaat
vertalen. Het zijn de "baten" die men ontvangt, als men met behulp van beleid maatregelen treft. Het criterium van het beleid is echter een ecologisch: 1400 zuurequivalenten per ha per jaar.

In dit meerjarenprogramma wordt ook aandacht besteed aan

de invloed van NOx op
de kwaliteit van het grondwater. De NOx kan het grondwater bereiken door overbemesting en door zure regen.

9.2.1.7. Indicatief Meojarenprogramma Milieubebeer 19 87-1991
In dit meerjarenprogramma [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat, 19871991. Vergaderjaar 1986-1987.1 wordt het beleid, zoals dat eerder in grote lijnen is
uiteengezet, voortgezet. Men constateert dat de toestand van het Nederlandse bos overeenkomstig een onderzoek uit 1985 - verder verslechtert. Het beeld is in grote
lijnen hetzelfde, maar de categorieen niet-vitaal en weinig- vitaal nemen toe. Mede op
grond van deze resultaten is men van mening dat het huidige beleid moet worden

voortgezet.
In dit meerjarenprogramma wordt vermeld, dat uit recent onderzoek in Scandinavie
blijkt dat het depositieniveau lager dient te zijn dan men algemeen aannam. De meest
gevoelige bodems verdragen slechts 100 tot 750 zuurequivalenten per ha per jaar. Een
gemiddeld bosecosysteem zou een maximale stikstofdepositie mogen hebben van 700
tot 1400 zuurequivalenten per hectare per jaar. Als men hierboven komt, zou of de
stikstof uitspoelen naar het grondwater of er treedt accumulatie van ammonium in de
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bodem op. In 1988 komt men tot een heroverweging van de gewenste maximale depositiedoelstelling. Men zal dan nieuwe informatie in de beschouwing betrekken.
Nieuw onderzoek omtrent de locale en regionale invloeden van NH3-emissies hebben geleid tot specifiek onderzoek in die gebieden van Nederland waar mestoverschotten in de agrarische sector substantieel zijn. [W. Asman en H. Maas, 1986.]
Uit dit onderzoek blijkt, dat in delen van Zuid- en Oost-Nederland de depositie van
NH3 met 70% omlaag moet. Het gaat hier vooral om de Peel, de Oostelijke Veluwe
en het aansluitende deel van Salland.
Als het gaat over de resultaten van het beoogde beleid, wordt gesteld dat het er naar
uitziet, dat de emissiedoelstellingen voor NOx en S02 als gevolg van de economische
groei worden overschreden. Met name de ontwikkeling van bestrijdingstechnieken
voor NO, wint daardoor van belang. In EG-verband wordt verder gewerkt aan de
emissie-eisen voor automobielen. Men merkt op, dat beperking van de groei van de
automobiliteitin belang toeneemt. De reductie van NH3 is onvoldoende om de depositiedoelstelling te kunnen realiseren.
In dit meerjarenprogramma wordt aan dezelfde doelgroepen aandacht besteed als in
het vorige meerjarenprogramma. Over de landbouw wordt opgemerkt:
"Het bcleid inzake de relatie tussen landbouw en milieu is sterk in ontwikkeling. Illustratief zijn in dit verband de reacties met betrekking tot de mestproblematiek. De betrokken agrariErs zijn zich van de problemen bewust en kunnen er veelal mee instemmen dat maatregelen worden getroffen. Zij zijn echter beducht voor de econornische
consequenties van de aangekondigde maatregelen. Een dergelijk voorbeeld leert dat
een zorgvuldige keuze en fasering van toe te passen beleidsinstrumenten noodzakelijk
is. Er zal voortdurend moeten worden gezocht naar een voor het bedrijfsleven en milieu zo gunstig mogelijke afstemming". [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat,
Vergaderjaar 1986-1987, pag. 69-70.]
Gememoreerd wordt, datde Interimwet BeperkingVarkens- en Pluimveehouderijen
verlengd is en dat later de Meststoffenwet de Interimwet overneemt. Men stelt dat
daardoor een onverantwoorde uitbreiding van de mestproduktie wordt voorkomen.
Overigens wordt ook opgemerkt dat van mei 1984 tot mei 1985 het aantal runderen
met 7,5% is afgenomen; het aantal varkens is met 7,2 % toegenomen en het aantal
kippen is met 6% toegenomen. De afname van het aantal runderen hangt samen met
de werking van de superheffing. De Interimwet Beperking Varkens- en Pluimveehouderijen heeft kennelijk niet veel effect gehad.
Er worden maatregelen genoemd om de emissie van NH3 te beperken. Men denkt
hierbij aan verlaging van het stikstofgehalte van het veevoeder. Men merkt op dat actieprogramma's worden opgesteld en dat aanvullend onderzoek plaatsvindt. Bovendien wenst men huisvestingssystemen (dat zijn stallen) met een lage NH3-emissie te
stimuleren. Er wordt ook op dit terrein nog onderzoek verricht. In het kader van de
toekomstige Wet Bodembescherming is er een uitrijverbod van mest van kracht van
half november tot half februari. Hiermede wil men uitspoeling van meststoffen
tegeng:lan. Al met al geeft dit IndicatiefMeerjarenprogramma de indruk dat op allerlei terreinen nader onderzoek wordt verricht, maar dat concrete maatregelen nauwelijks worden genomen.
De maatregelen bij de raffinaderijen spitsen zich vooral toe op het Besluit Emissie-
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eisen Stookinstallaties Wet Luchtveron
treiniging. Men streeft een gefaseerde aanpak
na, waarbij in eerste aanleg maximaal 1,5 % zwavel in de brandstof is toegestaan. In

1991 en 1996 wordtdeze eis verder verlaagd. Voor NOx streeft men naar een

landelijke reductie van 30% in het jaar 2000 ten opzichte van 1980. Er wordt onderzoek verricht, op grond waarvan men in 1988 tot emissienorn'ten zal komen.
Ook voor wat betreft de elektriciteitscentrales verwijst men naar het
hierboven genoemde besluit. Op grond van deze eisen worden onder andere bij nieuwe kolengestookte centrales boven 300 MW alle rookgassen ontzwaveld. Bestaande installaties
die nog even meegaan, zullen uiterlijk in 1990 rookgasreiniging moeten toepassen.
Ook de emissie van NOx wordt zoveel mogelijk tegengegaan met behulp van lage
NOrbranders. Men meent dat op deze manier belangrijke reducties worden bereikt.
Aan het wegverkeer wordt relatief meer aandacht besteed dan aan de hiervoor besproken doelgroepen. Dit hangt samen met de groei van het aantal afgelegde autokilometers de laatste jaren. In het vorige Indicatieve Meerjarenp
rogramma Milieubeheer werd uitgegaan van een jaarlijkse groei van 1% . Recent onderzoek
wijst echter
uit, dat het aantal afgelegde autokilometers tot het jaar 2000 met 30 tot 50% zal toenemen. Men nnerkt daarover op " dat een dermate sterke
groei ertoe zal leiden datenkele in het vorige IMP-M beschreven knelpunten ernstiger vormen
gaan aannemen
en dat de emissiebeperking ten gevolge van het "schone" autobeleid onvoldoende zal
blijken om de reductiedoelstelling te halen". En "de doelstellingen van het milieubeleid voor wat betreft het wegverkeer kunnen bij de nu voorziene groei
van de automobiliteit niet meer via edn enkel spoor, zoals het stellen van voertuigtechnische eisen
(het "schone" autobeleid) worden gehaald. In aanvulling op het treffen van voertuigtechnische maatregelen (het eerste spoor) is het nu urgent geworden het beleid te
richten op beperking van de (groei van de) automobiliteit ten gunste van openbaar
vervoer en langzaam verkeer (het tweede spoor). Daarnaast zullen, vooral ter verbetering van de milieukwaliteit in stedelijke gebieden, maatregelen van verkeerstechnische en infrastructurele aard nodig zijn (het derde
spoor)". [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van
Verkeer en Waterstaat, Vergaderjaar 1986-1987, pag. 79 en 83.]
Hiermede is een nieuwe lijn in het beleid uitgezet. Hoewel bij vorige gelegenheden
wel eens werd gesteld, dat bevordering van het openbare vervoer ten goede zou komen aan de kwaliteit van het milieu, is dit de eerste keer dat dit
expliciet wordt gesteld
en dat dit later wordt uitgewerkt. In de briefVerkeer en Milieu van de ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat komt dit nader aan de orde. [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat, Vergaderjaar 1987-1988.] Deze
notitie wordt hierna besproken. Over deze onderwerpen wordt in dit
meerjarenprogramma echter niet veel inhoudelijks gezegd. Bekende argumenten die al veel jaren vanuit de milieubeweging worden genoemd, passeren hier de revue. Men stelt dat
op bepaalde punten zoals de variabilisatie van de autokosten onderzoek moet worden
gedaan. Daarnaast verwijst men naar de reeds genoemde notitie Verkeer en Mi lieu.
Het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer wordt afgesloten
met een overzicht van de kosten, die door de verschillende economische
subjecten moeten worden
gemaakt, als het beoogde beleid wordt uitgevoerd. Aan macro-economische aspecten,
baten of positieve effecten wordt geen nadere aandacht besteed.
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9.2.1.8. Milieuprogramma 1988-1991
Dit Milieuprogramma [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat, Vergaderjaar
1987-1988.] is in feite een vervolg op de Indicatieve Meerjarenprogramma's, die in
vorige paragrafen zijn besproken. Het bevat een uitwerking van het op rijksniveau te
voeren milieubeleid voor de periode 1988-1991. Over de uitgezette koers met de bestrijding van zure regen wordt opgemerkt: "Het uiteindelijk te bereiken niveau
(streefwaarde) waarbij geen nadelige effecten meer optreden, zal zodanig grote emissiesreducties vergen (nationsal en internationaal) dat dit niet binnen afzienbare termijn te bereiken is. Als stap op weg naar het einddoel is in 1984 een voorlopige depositiedoelstellingvoor het jaar 2000 geformuleerd, die beoogt de meest ernstige gevolgen van de verzuring (zoals schade aan nog vitale bossen) te voorkomen". [Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat. Vergaderjaar 1987-1988, pag 17.]
Dit is de eerste keer in het beleid, dat wordt toegegeven dat het voorgenomen beleid
ten aanzien van de beperking van emissies niet wordt gerealiseerd. Het gaat hier om
een depositiedoelstelling van 1400 zuurequivalenten per ha per jaar. Deze depositie is
reeds eerder ter discussie gesteld als gevolg van onderzoek in Scandinavi8, waaruit
bleek dat de depositie van effectief zuur niet hoger mag zijn dan 220-1000 equivalenten zuur per ha per jaar en de depositie van stikstof niet hoger dan 700-1400 equivawil beschermen. Hoelenten zuur per ha per jaar, als men de meest gevoelige bodems
wel in de Tweede Kamer in een motie is voorgesteld om de depositiedoelstelling op
grond van dit onderzoek bij te stellen, vond deze bijstelling niet plaats. In 1985 is een
de
onderzoeksprogramma gestart, dat in 1988 uitsluitsel zou moeten geven over juisthet
Nederlandvan
heid van de in het geding zijnde depostiedoelstelling. De toestand
se bos bleek in 1986 - op grond van onderzoek van Staatsbosbeheer- nog verder achteruit te zijn gegaan.
In deze nota wordt nader ingegaan op de invloed van ozon, dat vooral ontstaat door
fotochemische reacties, wanneer NOx en koolwaterstoffen in de lucht aanwezig zijn.
Uit onderzoek is gebleken, dat ozon een substantiele rol speelt bij de schade aan bossen en landbouwgewassen. Men streeft er derhalve naar de emissie van koolwaterstof-

fen (met uitzondering van methaan) met 50% te reduceren in hetjaar 2000, uitgaande
van de emissies van 1981.
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de mate waarin vanaf 1980 de emissies van S02, NOx, NH3 en CxHy zijn teruggedrongen en hoe deze reducties over

verschillende doelgroepen zijn bereikt. In volgende hoofdstukken worden deze cijfers
nader geanalyseerd.

Elektriciteitscentrales

195

198

132

93

71

1985
66

Raffinaderijen

102

90

91

93

81

66

Bron

1980 1981 1982 1983 1984

Procesemissies 70 75 81 73 65 56

Industrie

Wegverkeer
Overige bronnen

Totad

40 37 38 25 28 28

14 11 12 12 11 10
44
465

43
454

41

35

33

34

395

331

289

260

Tabel 9.4. Emissies van S(h over de periode 1980-1985 in 1000 ton perjaar.
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Bron

1980

Elektriciteitscentrales

1985

80

83

Raffinaderijen

20

17

Procesemissies
Industrie

26
44
45

20
43
46

Overige stationaire bronnen
Wegverkeer
- Personenauto's

Bedrijfsvoertuigen
- Overig mobiel
Totaal

161

160

103

101

57

57

536

527

Tabel 9.5. Emissies van NOx over de periode 1980-1985 in 1000 ton perjaar.
Bron

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Kunstmest

9999999

Diertijke mest

- melkvee
- vleesvee

112

- varkens

52

-leghennen

15 16 16 15 15 14 15

-slachtkuikens

Industrie

Overige
Totaal

119

119

111

106

9988

9

10

12

56

61

67

13

113

52

14

115

52

14

53

13

12

14

14

8888888
13 13 13 13 13 13 13
231

234

235

238

241

240

244

Tabel 9.6. Emissies van NH3 over de priode 1980-1985 in 1000 ton perjaar
Bron

1981

1985

Wegverkeer:
- Personenauto's
- Bedrijfsvoertuigen

146

140

42

34

Overig wegverkeer en overig mobiel
Industrie

20

22

129

117

Verbrandingsprocessen

10

Kleine bedrijven

Particulieren
Totaal

55

67
469

10

50

67
440

Tabel 9.7. Emissies van CxHy over de periode 1980-1985 in 1000 ton per jaar.

Zoals reeds is vermeld, verwacht men dat de beoogde emissiedoelste
llingen worden
overschreden. Men vermeldt daarvoor de volgende redenen:
- De economische groei blijkt hoger te zijn dan men in 1984 veronderstelde,
er doen zich waarschijnlijk andere ontwikkelingen voor bij
hetgebruik van brandstoffen in elektriciteitscentrales,
er treedt een sterkere groei op van het aantal verreden autokilometers dan men in
1984 verwachtte.
Voor de doelgroep landbouw is of wordt een aantal maatregelen genomen. Deze
zijn
zowel bedoeld om de mestoverschotten terug te dringen, als de emissie van NH3 in de
lucht te doen afnemen. Met de eerste groep maatregelen wordt zowel de vermesting
als de verzuring tegengegaan, terwijl de laatste groep maatregelen de verzuring doet
afnemen. Hier worden beide groepen maatregelen behandeld. In de periode tussen
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mei 1985 en mei 1987 is de veestapel met 2,4% afgenomen, terwijl het aantal varkens
en kippen met respectievelijk 8,9% en 2,7% toenam.
Als het over maatregelen gaat in de landbouw, denkt men aan de afname van onder
andere stikstofin het veevoer en aan beperkingen in het toe passen van mest. Op 1 mei
1987 is het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen in werking getreden. Hierin wordt
de toepassing van mest geregeld. In de Meststoffenwet zijn voorschriften opgenomen
voor het bijhouden van een mestboekhouding, het invoeren van een overschotheffing
en de instelling van een Landelijke Mestbank. Bij deze mestbank kunnen boeren hun

overschotten aan dierlijke mest afzetten. Met behulp van een Algemene Maatregel
van Bestuur zijn regels gesteld voor de opslag van dierlijke mest. Overigens lopen er
verschillende onderzoeken om vast te stellen welke maatregelen tegen welke kosten
de NH3-emissies kunnen verlagen.
Bij de emissie-eisen die aan automobielen worden gesteld, speelt de besluitvorming in
de EG een grote rol. De beperking van de groei van de automobiliteit komt in een
aparte notitie Verkeer en Milieu ter sprake, die hierna wordt besproken.
Over het beleid van elektriciteitscentrales wordt opgemerkt, dat bij voortzetting van
de huidige normstelling de beoogde reductie van NOx en SO2 in het jaar 2000 niet zal
wordcn gerealiscerd. Nadere maotregelen zullen later aan de orde worden gesteld. Er
wordt - gelet op de resultaten in de USA - een studie op gang gebracht met betrekking tot installaties waarin met behulp van kolenvergassing elektriciteit wordt opgewekt. Tevens wordt gepoogd de opwekking van elektriciteit met behulp van duurzame energie verder te stimuleren.
In het raffinageproces vinden veranderingen plaats, waardoor nieuwe installaties worden ontwikkeld zoals de Flexicoker van Esso. Dit hangt samen met de noodzaak van

diepe conversieprocessen. Hierdoor is het mogelijk het residu van het kraakproces
om te zetten in lichtere fracties. Hierop wordt in volgende hoofdstukken nader ingegaan.

Tevens wordt vermeld dat het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties van kracht is
geworden en dat in de EG het overleg over een richtlijn grote stookinstallaties nog
voortduurt. In de EG is overeenstemming bereikt over de richtlijn-gasolie. Ten slotte
wordt een overzicht gegeven van de kosten, die als gevolg van het milieubeleid moeten worden genomen door het rijk, de bedrijven en de huishoudens.
9.2.1.9. De Problematiek van de Verzuring
Deze brief van de minister aan de Tweede Kamer [Minister van Volkshuisvesting,
Ruirntelijke Ordening en Milieubeheer, Vergaderjaar 1987-1988.] is een uitvloeisel
van de begrotingsbehandeling voor 1987 op 26 november 1986. Toen is toegezegd
dat er een tussentijdse evaluatie van het verzuringsbeleid zou plastsvinden. Dit loopt
vooruit op een definitieve evaluatie, die eind 1988-begin 1989 wordt beoogd. Deze
evaluatie vindt plaats op grond van onderzoek, dat inmiddels heeft plaatsgevonden.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat het hier om een interim-rapportage gaat, met
als gevolg dat de uiteindelijk noodzakelijke maatregelen nog niet in deze notitie zijn
genomen. Dit maaktde besprekingvan deze notitie gecompliceerd. Wij beperken ons
hier tot de meest in het oog lopende punten uit de nota en gaan later in op de uiteindelijke maatregelen, die men denkt te nemen.
Er wordt gesteld, dat uit onderzoek is gebleken dat de natuur gevoeliger voor
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verzuring is dan men aanvankelijk heeft verondersteld. Ann verdergaande inspanning
valt niet te ontkomen, zo wordt gesteld. Men gaat er van uit,
dat de beoogde maatregelen ingrijpend van karakter zijn en aanzienlijke financiele consequenties met zich
meebrengen. Men stelt zich voor dat het "principe de vervuiler betaalt" wordt gehan-

teerd. Als de lasten voor bepaalde doelgroepen te hoog worden, zal een egaliserende
heffing plaatsvinden. Dat betekent de invoering van een zogenaamd verzuringfonds.
De collectieve lastendruk zal hierdoor niet stijgen, wordt in deze notitie
gesteld.
Overigens wordt in deze nota een groot aantal maatregelen genoemd, die men in
principe zou kunnen nemen teneinde de gestelde doeleinden wel te halen. Men stelt
zich voor eind 1988-begin 1989 op basis van de dan beschikbare evaluatie een evenwichtige keuze te maken. Dit betekent dat deze notitie eigenlijk weinig nieuws bevat.
9.2.1.10. Verkeer en Milim
In deze nota [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en van Verkeer en Waterstaat, Vergaderjaar 1987-1988.] wordt aandacht besteed aan
de maatregelen die genomen zouden moeten worden om de emissie van NOx en
CXHy tot een aanvaardbaar niveau tel-ug te dringen. In 1986 droeg het Nederlandse
verkeer voor 55% bij aan de totale emissie van NOx en voor 45% min die van CxHy.
Men stelt dat er een sterke reductie dient plaats te vinden van de emissies van S02,
NOx en NHM De reductie dient 60%-90% te bedragen. In het wegverkeer dient een
beperking van 50% der Nox-uitworp plaats te vinden.
Deze reductie kan op verschillende manieren worden bereikt. In de eerste
plaats is het
mogelijk de technische eisen van de voertuigen aan te scherpen. In dit verband is van
belang het zogenaamde Luxemburgse akkoord, waarin is vastgelegd dat de strenge eisen die in de Verenigde Staten gelden, ook in de EG worden
ingevoerd. Nederland
zal zich in EG-verband sterk maken deze eisen concreet gerealiseerd te krijgen met
behulp van een samenhangend pakket maatregelen. Met andere landen zo:tls WestDuitsland wil men in deze richting werken.
Het maximaal haalbare voor personenauto's lijkt een emissiereductie te zijn van 65 %
bij NOx en van 80% bij CxHy in het jaar 2000. Dit lijkt een forse reductie, waardoor
de hierboven gestelde doelstellingen ruimschoots
gehaald zouden kunnen worden.
Dit is echter slechts het geval als er geen verdere uitbreiding plaatsvindt van hetaantal
a fgelegde kilometers. Men veronderstelt echter, dat het
personenauto- en vrachtverkeer in 2010 70% hoger ligt dan in 1980. Ook in de ons omringende landen verwacht
men een dergelijke groei. Dat betekent dat zelfs bij het hanteren van
stringente eisen
aan de voertuigen zelf de gestelde emissie-eisen
nietgerealiseerd kunnen worden. Dit
houdt in, dat realisering van deze doelstellingen slechts mogelijk is door de groei van
de automobiliteit te beperken. Als men dat wil bereiken, zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn. Overigens is men zich bewust van het feit, dat niet zomaar substantiale
veranderingen zullen optreden in het gebruik van de personenauto.
In deze nota wordt evenmin als in de vorige - een pakket maatregelen aangereikt dat
men wenst in te voeren. Wel worden allerlei maatregelen opgesomd, die in dit verband van belang zijn. Zo wordt gesteld, dat de keuze van de reiziger
omgebogen dient
te warden in de richting van andere vervoermiddelen dan de auto. Tram, bus, trein en
fiets worden hier genoemd. Men bespreekt uitgebreid de
voor- en nadelen van het
verhogen van de variabele kosten van het autogebruik. Een mogelijkheid is de
-
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brandstof in prijs te verhogen. Het nadeel hiervan is, dat dit eigenlijk alleen maar in
internationaal verband kan gebeuren. Men ziet meer mogelijkheden in road-pricing.
Verbeteringen van het openbare vervoer zijn noodzakelijk teneinde een goed alternatief te hebben voor de particuliere auto. Vermindering van het aantal parkeereveneens van belang.
plaatsen en een sterke verhoging van de parkeertarieven zijn
zodanige
maatregelen te
ordening
Bovendien dient op het terrein van de ruimtelijke
worden getroffen dat de noodzaak tot verplaatsing vermindert. Er worden echter in
deze nota geen beleidskeuzes gemaakt.

9.2.1.11.Milieuprogramma 1989-1992
Dit Milieuprogramma [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat, Vergaderjaar
1988-1989.] is een actualisering van het vorige programma. In het voorjaar van 1989
wordt het zogenaamde Nationaal Milieubeleidsplan gepubliceerd. In deze nota wordt
reeds naar dat plan verwezen. In dit plan worden de strategische keuzes gemaakt, die
noodzakelijk zijn om de verzuring terug te dringen. Het Milieuprograninia 1989keuzes worden er wei1992 draagt duidelijk het karakter van deze situatie. Duidelijke
nig gemaakt; die komen immers in 1989 aan de orde.
wordt aandacht besteed aan de internationale aspecten. Met name wordt het

Expliciet
rapport van de World Commission on Environment and Developrnent, het zogenaamde Brundtlandrapport genoemd. In dit rapport wordt gevraagd aan regeringen
hun begrotingen, beleid en mandaten door te lichten op maatregelen die een duurzame ontwikkeling tot gevolg hebben. Nederland zet zich voor de realisatie van deze
doelstelling in.
In het kader van de EG blijkt het mogelijk te zijn milieumaatregelen te nemen met
een gekwalificeerde meerderheid. Dit doet men op basis van artikel 100 a. Op grond
van dit artikel zijn richtlijnen aangenomen ten behoeve van de emissie-eisen voor personenauto's. Men betwijfelt of een frequente toepassing van artikel 100 a mogelijk is.
Landen als het Verenigd Koninkrijk zullen zich waarschijnlijk verzetten tegen stringente milieu-eisen en zullen dan ook beperkt meewerken aan de totstandkoming van
een richtlijn op basis van artikel 100 a.
Nieuwe zaken komen
Overigens lijkt dit milieprogramma erg op het voorgaande.
het
Nationaal
wacht
Men
Milieubeleidsplan, dat in
kennelijk
nauwelijks aan de orde.
keuzes
de
worden
gemaakt.
hetvoorjaar van 1989 verschijnt, af. Daarin

9.3.

Het flankerende beleid

In paragraaf 9.2 zijn de beleidsvoornernens besproken op het terrein van de bestrijding van zure regen. Deze voornemens hebben betrekking op directe maatregelen,
die vanuit het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden getroffen. In de loop van de jaren komt men steeds meer tot de overtuiging, dat bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen grote invloed hebben op het niveau van de totale emissies. Met name spelen ontwikkelingen in de agrarische sector,
een rol.
de elektriciteitsvoorziening en de ontwikkeling van het verkeer
In verschillende meerjarenprogramma's en milieuprogramma's is op deze samenhang
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gewezen. Zo lang men de indruk heeft dat met technische maatregelen voldaan kan
worden aan de gestelde eisen, is de drang niet groot
zich met de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer bezig te houden. Men komt dan snel op het terrein van
een ander ministerie met alle problemen vandien. Dit
probleem wordt nog versterkt
wanneer vanuit het milieubeleid de gedachte leeft dat de bedoelde
maatschappelijke
ontwikkelingen krachtig dienen te worden beinvloed, zoals een afname van de veestapel, een terugdringen van het energieverbruik en een daadwerkelijke beinvloeding
van de modal split ten koste van de personena
uto. Dergelijke maatregelen roepen niet
alleen maatschappelijk verzet op; ook in de desbetreffende ministeries zal de weerstand groot zijn.

Deze problemen zijn reeds eerder onderkend. In het beleid ziet men de laatste jaren
een steeds sterkere integratie optreden. Deze
integratie heeft betrekking op het milieubeleid zel f. Men tracht steeds meer alle segmenten van het milieu samen te vatten
in een geintegreerd milieubeleid. De meerjarenprogramma's lucht werden dan ook
vervangen door integrale milieuprogramma's. Ook trad een verbreding op naar de
verschillende ministeries. Steeds weer worden de beleidsvoornemens
geintegreerder
gebracht, waarbij de ministeries van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstast mede verantwoordelijk zijn naar de Tweede Kamer voor de
gepresenteerde beleidsvoornemens. Dit betekent nog niet, dat een echte
er
integratie plaatsvindt en dat
de noodzakelijk geachte beinvloeding
van de Inaatschappelijke processen zal plaatsvinden. Bij de beoordeling van het beleid zullen we op deze problematiek terugkomen.
In zo'n situatie als hierboven is geschetst, spreekt men meestal van flankerend beleid.
Een deel van dat fankerende beleid is hiervoor voldoende ter sprake gebracht. Met
name als het gaat over de ruimtelijke ordening en het verkeer is dat niet het geval. Enkele nota's die in dit verband van belang zijn, worden hierna
besproken.
9.3.1. Bereikbaarbeidsplan Randstad

In de aanbiedingsbrief van dit plan [Minister van Verkeer en Waterstaat, Vergaderjaar 1987-1988.] wordt door de minister gesteld, dat er een onverwacht grote toename van het autogebruik in de Randstad is en dat dit
gepaard gaat met nadelen voor het
zakelijke verkeer en de vervoerssector. Er treedt congestievorming op. Dit maakt een
plan om de bereikbaarheid van de Randstand te garanderen, noodzakelijk. Het probleem wordt veroorzaakt door een gedaald niveau van
investeringen in het hoofdwegennet, en door een veel sterkere stijging van de automobiliteit dan waarmede men
tot voor kort rekening hield. De geconstateerde verkeersdrukte had men eerst in
1995 verwacht, terwijl het wegennet geschiktis voor de drukte van hetjaar 1980.Men
stelt dat als er geen maatregelen worden getroffen, dat
dan de maatschappelijke kosten in de toekomst als gevolg van filevorming zeer hoog zullen zijn.
Over de overwegingen, die betrekking hebben
op dit probleem, wordt onder andere
gesteld: "Maatregelen ter verbetering van de bereikbaarhheid van de Randstad dienen
mede te worden getoetst op hun bijdrage aan de gewenste ruimtelijke inrichting, de
kwaliteit van het milieu en de verkeersveilig
heid". [Minister van Verkeer en Waterstaat. Vergaderjaar 1987-1988, pag. 2.]
Ten behoeve van de bereikbaarheid van de Randstad stelt men zich voor het
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bestaande beleid ter zake te intensiveren. Bovendien denkt men aan een aanvullend
beleid zoals: "

-

hetoptimaliserenvan hetopenbaarvervoerdoor ophetspitsverkeergerichte maat-

-

regelen;
het optimaliseren van het hoofdwegennet door op het spitsverkeer gerichte maatregelen;
het extra uitbreiden van het openbaar vervoer in, rond en tussen de grote agglo-

-

het extra aanleggen van weginfrastructuur;

-

meraties;

- het uitbreiden van

de betaald-parkeerzones naar gebieden met een hoge parkeerdruk en goed openbaar vervoer;
het invoeren van een electronisch tolheffingsysteem, in te voeren op het moment
van gereedkomen van een viertal aan te leggen autoverkeerstunnels. In dat verband
zal ook elders in de Randstad een electronisch heffingsysteem worden ingevoerd".
[Minister van Verkeer en Waterstaat. Vergaderjaar 1987-1988, pag. 3.]
De meest in het oog lopende maatregel is het aanleggen van vier autotunnels, die privaat worden gefinancierd. Rente en aflossing worden betnald uit de opbrengst van
road-pricing. Een en ander wordt tevens gefinancierd uit een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Bovendien wordt er 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het
openbare vervoer en voor projecten die niet door het rijk worden uitgevoerd. Hoewel
men in de overwegingen opneemt dat de maatregelen dienen te worden getoetst aan
het milieubelang, is niet in te zien waar en wanneer dit gebeurt.

9.3.2. Vierde Nom over de Ruimtelijke Ordening
Deze nota [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Vergaderjaar 1987-1988.] behelst het beleid, dat van belang wordt geacht voor de
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot het jaar 2015. De maatschappelijke
ontwikkelingen vragen enerzijds om een beleid, dat de sterke punten stimuleert, terwijl anderzijds onjuiste ontwikkelingen een beleid van afremming vragen. In de nota
wordt gesteld dat mobiliteit op zichzelf een goede zaak is. Het geeft mensen meer
mogelijkheden tot ontplooiing, terwijl de flexibiliteit bij de produktie toeneemt. Als
deze toegenomen mobiliteit tot steeds meer autobewegingen leidt, ontstaan er congestieproblemen. Het aantal personenauto's bedraagt in 1988 4,9 miljoen. Men verwacht dat het aantal personenauto's in 2010 tussen 7 en 8 miljoen zal liggen, afhankelijk van de econornische ontwikkeling.
Voor de hierbij optredende problemen wordt in de Vierde Nota verwezen naar het in
de vorige paragraaf besproken Bereikbaarheidsplan Randstad. Bovendien wordt nog
een plan gelanceerd van zogenaamde doorstroomroutes, die bedoeld zijn om de bereikbaarheid te verhogen. Men stelt voor aparte rijbanen voor het zakelijke wegverkeer, het openbare vervoer en het goederenvervoer aan te leggen op bestaande en te
verbreden autosnelwegen. Met behulp van road-pricing en een gering aantal op- en
afritten meent men deze rijstroken voor het zakelijke verkeer te reserveren. Het gaat
hier niet om nieuwe wegen, maar om de aanpassing van best:aande wegen. Het gevolg
zal zijn, dat de huidige snelwegen worden ontlast en de bereikbaarheid van de stedelij-

wordt verhoogd. Ook kan men niet verwachten dat door deze maatregelen het verkeer met personenauto's afneemt.
ke gebieden
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Het milieubeleid komt nog ter sprake in de zin van een zogenaamd ondersteunend
milieubeleid. Men bedoelt daarmede dat het beleid op het gebied van de ruimtelijke
ordening en het milieubeleid elkaar kunnen ondersteunen. De ruimte wordt in deze
nota echter geschetst als van belang voor wonen in steden of voor recreatie. Als het
over economie en welvaart in deze nota pat, komen er cijfers over de stijging van het
nationale produkt en de verdeling van deze groei over de verschillende sectoren op tafel. Het milieubeleid in het algemeen staat hier aan de rand van het beleid, terwijl erin
de nota geen sprake is van enig beleid ten aanzien van zure regen.
9.3.3. Tzveede Struktuurscbema Ferkeer en Feruoer

In dit struktuurschema [Minister van Verkeer

en Waterstaat, Vergaderjaar 1988een
visie
ten
gegeven
aanzien
van
de
ontwikkeling van verkeer en ver1989.] wordt

voer tot 2010. Het gaat daarbij om zaken als de rol van de auto, het openbare vervoer,
de infrastructuur en de noodzakelijke bescherming van het milieu. Men hanteert drie
uitgangspunten: bereikbaarheid, beheerste mobiliteit en leefbaarheid.
Er wordt gesteld dat Nederland in internationaal opzicht bij de tijd moet blijven. "De

centrale positie van Nederland als toegangspoort voor het Europese achterland is in
het geding". Ook in nationaal opzicht dienen de steden en vooral de Randstad bereikbaar te blijven. Men gaat uit van een groei van het aantal personenauto's van 5 miljoen
tot 7 a 8 miljoen in het jaar 2010. Het autogebruik zal hiervan uitgaande met 70%
toenemen, terwijl het openbare vervoer ongeveer gelijk zal blijven. Ook in het recreatieve verkeer, vooral in de weekends, speelt het openbare vervoer een geringe rol. Het
goederenverkeer en het zakelijke verkeer komen door deze ontwikkeling in de knel.
Men constateert dat op grond van deze mogelijke ontwikkeling een conflict bestaat
tussen individuele vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tussen deze conflicterende belangen dient een afweging te wor(len gemaakt. Men meent dat deze afweging
slechts mogelijk is als groot belang wordt toegekend aan geleiding van de personenmobiliteit. Men verricht deze geleiding door het afremmen van de groei van het nietzakelijke personenverkeer per auto. Als men de leefbaarheid en de bereikbaarheid serieus wil nemen, dient men deze maatregelen te treffen. Ten aanzien van de verbetering van de bereikbaarheid geeft men prioriteit aan het zakelijke verkeer en het
goederenverkeer.
Bovendien komen er zogenaamde hoofdtransportassen. Dat zijn verbindingen tussen
economische centra. Deze hoofdtransportassen krijgen voorrang bij het oplossen van
knelpunten. Daarnaast wordt het openbare vervoer in de verstedelijkte gebieden uitgebreid, waardoor dit een hoger aandeel in de verplaatsingen zal krijgen. Op de
hoofdtransportassen zullen treinen met hoge snelheid ongestoord kunnen rijden. Bovendien zal Nederland worden aangesloten op het net van hoge snelheidstreinen. De
geleiding van de automobiliteit denkt men vooral te realiseren door het terugdringen
van het woon-werkverkeer per auto in de sterk verstedelijkte gebieden. Er zal gestreefd worden naar concentratie van wonen en werken in het algemeen en bij knooppunten van openbaar vervoer in het bijzonder, een sterke verbetering van het openbaar vervoer, een naar plaats en tijd gedifferentieerde kostenverhoging van het autopersonengebruik en een stringent parkeerbeleid. [Minister van Verkeer en Waterstaat. Vergaderjaar 1988-1989, pag. 16.]
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Ten aanzien van het terugdringen van de luchtverontreiniging wordt het volgende
"
streefbeeld gepresenteerd:
- de door het autoverkeer uitgestoten hoeveelheid NOx en koolwaterstoffen is in
2010 75% lager dan in 1986;
- bij personenauto's is in 2010 de uitstoot van NOx en van koolwaterstoffen per
gereden kilometer respektievelijk 80 en 90% minder dan in 1986.
bijvrachtnuto's en autobussenis de uitstootvan deze stoffenper gereden kilometer
75% minder dan in 1986.
- door efficiencymaatregelen van het vrachtverkeer wordt de groei van het aantal
"
vrachtnutobewegingen beperkt . [Ministervan Verkeer en Waterstaat, Vergaderjaar 1988-1989, pag. 23.]

Bij deze aanpak meent men dat in de sterk verstedelijkte gebieden het gebruik van de
personenauto in 2010 niet met de verwachte 70% zal stijgen, maar slechts met 30%
vergeleken met 1986. Dit komt overeen met een 10% lagere groei van de totale personenautomobiliteit in Nederland dan bij een ongeremde groei.
Men denkt dit te bereiken door een samenhangend stelsel van maatregelen. Van
groot belang in dit verband is het invoeren van zogenaamde road-pricing. Hierbij
wordt aan een apparaat in de auto impulsen gegeven, wanneer men zich op con bepaald tijdstip zoals de spits op een druk bereden route bevindt. Op deze manier wil
men de gebruiker van de weg confronteren met de maatschappelijke gevolgen van

zijn rijden.
De opbrengst van deze road-pricing wil men gebruiken voor de financiering van vijf
tunnels in de Randstad. Voor het verbeteren van het openbare vervoer zal de volgende twee decennia een investering van 12,4 miljard nodig zijn. Het invoeren van road-

pricing is eerst mogelijk als voorzieningen aan auto en weg getroffen zijn. Dit zal nog
jaren duren. Men gast uit van een zodanig tariefdat de variabele kosten met 50% toenemen. Men legt reeds een verband met het Nationaal Milieubeleidsplan, dat in het
voorjaar van 1989 wordt uitgebracht. Het is nu niet duidelijk of de beoogde doelstellingen inderdaad door het autoverkeer zullen worden gerealiseerd. Men noemt in dit
verband de onzekerheid van het beleid van de EG als het over emissie-eisen gaat; op
dit punt is men niet optimistisch. Evenmin is bekend wat het effect is van road-pricing
op de automobiliteit. Bovendien is de economische ontwikkeling van grote invloed op
het gebruik van de personenauto. Men dient als gevolg van al deze onzekerheden naar
bewind van zaken te handelen.

-
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HOOFDSTUK 10

Het beleid in een internationaal kader

10.1. Inleiding
In het schema 8.1 is geen aandacht besteed aan de internationale aspecten van milieuproblemen. Deze doen zich bij het verschijnsel zure regen echter wel voor. In deze
studie wordt niet ingegaan op allerlei problemen, die zich bij de winning en het transport van energiedragers en grondstoffen voordoen. Dat zou een aparte studie vragen.
We beperken ons hier tot die aspecten van het Nederlandse beleid, die een internationaal karakter hebben. Dit internationale karakter ontstaat doordat verzurende
stoffen over grote afstanden worden getransporteerd.
De agrarische sector neemt in dit opzicht een aparte positie in. Een groot deel van de
grondstoffen voor meng- en krachtvoer wordt namelijk vanuit derde-wereldlanden
geYmporteerd. Dit hoeft geen bezwaar te zijn als de verbouw van deze gewassen zonder ernstige ecologische problemen gepaard pat. Dit is echter niet het geval. Dit betekent, dat we deze aantastingen van het ecosysteem in de beschouwing dienen te betrekken, ook als deze elders op de wereld plaatsvinden. De samenhang van deze verschijnselen wordt eerst goed duidelijk, als we de positie van (le bio-industrie in Nederland nader analyseren.
De Nederlandse agrarische sector staat internationaal gezien op een hoog plan. Men
heeft een zodanig inzicht verworven in de verwerking van voedsel door dieren, dat
men in staat is de grondstoffen in het mengvoeder te vervangen door andere. Tot
rond 1970 werd veel mais in mengvoeders gebruiktin Nederland. Men ontdekte toen
dat tapioca eveneens zeer goed bruikbaar was, vooral als soja wordt toegevoegd vanwege het lage eiwitgehalte van tapioca. Het prijsniveau van dit tapioca/soja mengsel
lag in 1979 10% hoger dan de wereldmarktprijs voor mais; maar deze prijs was ongeveer 30% lager dan de prijs van mais, die in de EG werd verbouwd. [A.R. van Amstel
en E.EM. Baars, 84/4 pag. 4-8.]
Het landbouwbeleid van de EG beschermt de eigen produktie. Dat leidt tot een hoge
invoerheffing op mais vanuit niet-EG-landen van 1896. Maar op tapiocais de invoerheffing slechts 6%. Het gevolg is dat tapioca in Nederlands mengvoer zeer goed kalI
concurreren met Europees graan. Men ging er in Nederland steeds meer toe over tapioca in het Inengvoeder te gebruiken. Hierdoor namen de graanoverschotten toe,
waardoor de inkomsten van het EG-landbouwfonds uit graanheffingen zijn verminderd. Men heeft berekend dat dit in de periode 1975-1979 voor de Europese Gemeenschap een inkomstenderving van 3,2 miljard betekende; de voordelen voor Ne-
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derland bedroegen in deze periode 2,4 miljard gulden. Men hoefde immers geen duur
Europees graan te kopen. Op deze manier heeft de Nederlandse bio-industrie kunnen
profiteren van het aanbod van goedkope tapioca vanuit derde-wereldlanden. U.S.0.
Asseldonk en L. Box (Red.), 1981.]
Tapioca is de wortel van de cassaveplant. Het wordt in de tropen verbouwd; vooral
Afrika, Latijns-Amerika en het Verre Oosten zijn van belang. In deze landen wordt
cassave van oudsher gebruikt voor de eigen consumptie. Nederland importeert een

groot deel van de opbrengst van de cassaveteelt uit Thailand, waar voor de export

wordt geteeld en niet voor de eigen voedselvoorziening. Door de groei van de Nederlandse bio-industrie is de oppervlakte cassave sterk toegenomen: van 200.000 ha in
1970 tot 1.000.000 ha in 1980. Een zeer groot deel hiervan wordt geBxporteerd naar
Nederland. Dat betekent dat de Nederlandse bio-industrie een oppervlakte van
10.000 lani cultuurgrond in Thailand tot zijn beschikking heeft om uberhaupt te
kunnen functioneren. 12 % van de Thaise boerenbedrijven zijn voor het grootste deel
van hun inkomen afl: ankelijk van de verbouw van cassave. In het centrum van het cassavegebied loopt dit percentage op tot 80%. De prijs is laag als gevolg van de wijze
waarop cassave wordt verbouwd. De uitbreiding van de cassaveteelt heeft vooral
plaatsgevonden door ontginningen in de zogenaamde uplands, hoger gelegen gronden die niet voor rijst geschikt zijn. Het gewas stelt weinig eisen aan de bodem en het
vergt weinig onderhoud. Op voedselarme bodem kan het worden gekweekt. Het
heeft echter de eigenschap dat het de bodem veel sneller uitput dan andere gewassen.
Dit zou men kunnen ondervangen door mest of lainstmest bij deze teelt toe te passen.
Dat wordt in Thailand echter niet gedaan. Als men dat wel zou doen, wordt de kostprijs zo hoog dat export niet meer mogelijk is. Men schat dat de opbrengst aan gewas
over ongeveer 15 jaar tot de helft zal terugvallen als gevolg van uitputting van de bodem. [A.R. van Amstel en E.E.M. Baars, 1984.]
Dat betekent dat de concurrerende lage exportprijs van tapioca wordt gerealiseerd
door roofbouw toe te passen op grote oppervlakten cultuurgrond in Thailand. Na de
cassaveteelt met de nu optredende uitputting van de bodem, is de grond later niet
meer voor andere doeleinden te gebruiken. Braakliggen en erosie zijn dan de gevolgen. Overigens is het probleem voor de boeren in Thailand niet zo maar opgelost, als
de export van cassave wordt stopgezet. Waarschijnlijk gaat men dan op de vrijgekomen grand andere gewassen verbouwen.
Reeds eerder hebben wij gesteld, dat wij als criterium voor het beoordelen van situaties uitgaan van het begrip duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de bio-industrie
in Nederland, gebruikmakend van roofbouw op zeer grote arealen landbouwgrond
elders, voor ons niet aanvaardbaar is. Men importeert op deze manier met de tapioca
de bodemvruchtbaarheid van deze gebieden, maar men betaalt er niet voor.
Op dit terrein wordt geen beleid gevoerd. Tenminste geen beleid om de problemen
in die landen te verminderen. Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht, dat aan de handel in deze tapioca geen belemmeringen in de weg worden gelegd. Dat is geheel in overeenstemrning met de gangbare neo-klassieke opvatting dat
de onbelemmerde handel in goederen en diensten de welvaart van de betrokken
marktpartijen maximaliseert Bij de beoordeling van het Nederlandse beleid in volgende hoofdstukken wordt hierop nader ingegaan.
Op veel plaatsen in de Indicatieve Meerjarenprogramma's Lucht en Milieubeheer
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wordt gewezen op de internationale aspecten van het te voeren beleid. Men bedoelt
daarmede dat het problematisch is, alleen in Nederland bepaalde maatregelen door te
voeren, aangezien de revenuen die als gevolg van deze maatregelen optreden, ook aan
andere landen toevallen. Een geYntegreerde internationale aanpak ligt dan voor de
hand. In deze discussie heeft het beleid van de EG steeds een grote rol gespeeld. Maar
ook de ECE, de OESO en de Verenigde Naties waren op dit vlak van belang. Bovendien zijn er bi-laterale contacten geweest met name tussen Nederland, West-Duitsland en Belgie.

10.2. De internationale agenda
Aangezien de landen van West- en Midden-Europa souvereine staten zijn, staat de
mogelijkheid van een internationaal beleid niet op voorhand vast. Slechts als er een algemene opvatting heerst, dat zure regen een internationaal probleem is, behoort een
internationaal beleid tot de politieke mogelijkheden. Hoewel reeds lang vast stagit, dat
de uitworp van verzurende stoffen in Europa in de twintigste eeuw sterk is toegenomen, was toi voor enkele jaren het internationale karakter van deze problematiek niet
voor iedereen duidelijk. Maar het beleid van de landen van Europa tijdens de na-oorlogse herstelperiode en de daarop volgende industriele expansie heeft het probleem
van luchtverontreiniging steeds meer tot een internationaal probleem gemaakt. Het
bouwen van hoge schoorstenen is in deze periode namelijk steeds een doelbewust beleid van landen geweest, teneinde de problemen van luchtverontreiniging op leefniveau op te lossen. In die periode stond S02 als belangrijkste stofin het centrum van de
belangstelling. Een te grote concentratie van S02 op leefiliveau leidde vooral tot problemen op het vlak van de volksgezondheid. Het beleid richtte zich op het bestrijden
van deze effecten. Het bouwen van hoge schoorstenen was als gevolg hiervan een nor-

maal geaccepteerde zaak in West- en Midden-Europa. Wetenschappers, die meer
zicht hadden op de ecologische consequenties van dit beleid, waarschuwden met klem
tegen het bouwen van hoge schoorstenen. Hun protest had echter geen effect.
Het gevolg van deze politiek was, dat de concentratie van S02 in de woon- en werkgebieden afnam. Maar het gebied waarover de luchtverontreiniging zich uitspreidde,
werd hierdoor steeds groter. Figuur 2.3 maakt deze ontwikkeling in de periode 19561966 duidelijk. Steeds meer gebieden in Europa kregen te maken met zure neerslag
als gevolg van emissies in de industriegebieden van Midden- en West-Europa. Als gevolg van de geografische situatie en de ligging van de belangrijkste industriegebieden
breidde het gebied met zure neerslag zich naar het noorden en oosten uit. Opvallend
is dat Zuid-Europa veel minder hinder ondervond van deze toename aan verzurende
stoffen. Zweden en Noorwegen kregen het eerst te maken met de gevolgen van deze
politiek. Van 1950 tot 1980 nam de totale depositie in Scandinavie toe met een factor

2,5. De eigen emissie draagt hier voor ongeveer 20% aan bij. De rest is overgewaaide
verontreiniging uit voornamelijk West-Europa. [Zie S. Zwerver e.a., pag, 193-194.]
Als gevolg van deze zure neerslag ontstond verzuring van meren in Scandinavie. Voor
een dergelijk probleem bestond geen internationaal platform.
Nederland week op dit punt niet af van andere Europese landen. De bestrijding van
luchtverontreiniging vond, tot het in werking treden van de Wet op de Luchtveron-
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treiniging, plaats op grond van de Hinderwet. Deze wet beperkt het begrip luchtverontreiniging tot hinder die door een emittent wordt veroorzaakt aan omwonenden.
Maar ook de recente Wet op de Luchtverontreiniging pat in zijn uitgangspunten
voorbij aan internationale aspecten. Het begrip luchtverontreiniging wordt daar gedefinieerd op leefniveau. Op deze manier is het moeilijk vanuit deze definitie te komen tot een internationale agenda en een internationale politiek.
Het gevolg van deze situatie is, dat een land dat schade ondervindt van zure neerslag
voor een moeilijke opgave staat, als er geen algemeen geaccepteerd platform bestaat
voor het aankaarten van deze problematiek. In de eerste plaats zal men aannemelijk
moeten maken dat men schade - van wat voor aard dan ook - ondervindt. Bovendien
zal men duidelijk moeten maken, dat buitenlandse emittenten de
hoofdschuldigen
zijn. Tenslotte moet men de macht hebben, andere landen tot een ander beleid te
brengen ten aanzien van de uitworp van verzurende stoffen.
Toen in Zweden eenmaal de schade aan de meren duidelijk was geworden, kaartten
zij de problematiek in internationaal verband aan. In 1969 bracht men de problematiek naar voren op bijeenkomsten van de OESO. In 1972 werd een VN-conferentie over het milieu gehouden; ook hier bracht Zweden zijn problemen naar voren.
[Royal Ministry for Foreign Affairs and Royal Ministry of Agriculture, Stockholm,
1971.] Het gevolg van een en ander was, dat nader onderzoek werd verricht. Dit onderzoek achtte men noodzakelijk, teneinde goed onderbouwd de internationale discussie aan te gaan.

De OECD kwam

als eerste met een

rapport in 1977. [OECD, 1977.] Hieruit bleek

dat het inderdaad om een internationaal probleem gaat. Verontreinigende stoffen
worden volgens deze st:udie over grote afstanden getransporteerd. Het treffen van nationale maatregelen heeft een veel breder effect dan het eigen grondgebied. In ECEverband werd de OECD-studie voortgezet in 1978. In deze studie werden ook de
Oostbloklanden bij het onderzoek betrokken. De eerste fase van het onderzoek had
betrekking op S02 en volgprodukten. Van dit eerste onderzoek verscheen een verslag
in 1981. Uit dit verslag bleek dat SOz in grote mate door de lucht werd vervoerd en
dat veel landen een groot deel van de immissie aan S02 uit het buitenland ontvingen.
In de tweede fase van het ECE-EMEP onderzoek ging men zich bezighouden met de
internationale aspecten van de verspreiding van stikstofoxiden. Aan NH3 is tot op heden nauwelijks aandacht besteed. Dit wordt veroorzaakt doordat een groot deel van
de NH3-emissie in de directe omgeving van de emittent neerslaat. NH3 is derhalve in
de eerste plaats een nationaal probleem.
De bossterfte in Midden- en West-Europa, die zich omstreeks 1980 begon af te tekenen, heeft een sterke impuls gegeven tot het verder bespreekbaar maken van een internationaal beleid ten aanzien van de uitworp van verzurende stoffen. Dat hangt samen met de toegenomen ernst van het probleem, maar evenzeer met het econornische belang van de getroffen landen als West-Duitsland en Nederland.

10.3. De internationale organisaties
10.3.1. Inkiding

In dit verband zijn van belang de United Nations, de Europese Gemeenschap, en de

153

Organization of Economic Cooperation and Development. Deze organisaties nemen
ieder hun eigen plaats in ten aanzien van de internationale problematiek. Organisaties
als de UN en de OECD benaderen dit vooral vanuit een algemene vraagstelling,
waarbij het veilig stellen van produktie- en consumptiemogelijkheden in de toekomst
wordt beklemtoond.
In de Europese Gemeenschap ligt dit anders. De Europese Gemeenschap is een vrijhandelsblok. Het uitgangspunt is het Verdrag van Rome, waar de vrije beweging van
goederen en diensten en van produktiefactoren als vertrekpunt wordt gekozen. Milieuproblemen worden vanuit deze optiek benaderd. Het gaat hier om een beperkt
aantal landen in Europa, waar gemeenschappelijke regelgeving en wettelijke voorschriften uitgangspunten zijn van de gemeenschappelijke markt. Er is een sterke neiging het belang van die gemeenschappelijke markt te beklemtonen. Het nemen van
stringente milieu-eisen in de landelijke wetgeving geeft snel problemen, omdat men
dan stelt dat concurrentievervalsing optreedt, hetgeen strijdig is met de uitgangspunten van de EG. De laatste jaren ontstaat steeds meer verzet tegen deze beperkte benadering. In 1988 is het milieu expliciet toegevoegd als doelstelling van EG-beleid.
10.3.2. De Organization of Economic Cooperation and Development

De OECD heeft ook onderzoek gedaan naar de bestrijding van luchtverontreiniging.
Men wil vooral de kosten en baten weten die met bestrijdingsmaatregelen samenhangen. [OECD, 1981.] Men construeerde enkele scenario's voor de emissiebeperking
van SO , uitgaande van de periode 1974-1985. Men ging uit van dezelfde soort beperkingen in de landen van West-Europa. Als de uitworp met een kwart zou warden
verminderd, kost dit 5 US $ per persoon, terwijl de baten tussen 3,7 en 37 US $ per
persoon liggen. De marges van de baten zijn groot omdat deze baten moeilijk bepaalbaar zijn en zich trouwens voor een deel aan monettire calculatie onttrekken. Bij een
beperking van de emissie met 40%, bedragen de kosten maximaal 12 US $ per persoon, terwijl de baten tussen 8 en 86 US $ per persoon liggen. Hoewel vooral ten aanzien van de baten grote onzekerheden bestaan, wordt wel duidelijk dat de
maatregelen niet gepaard gaan met hoge nettokosten. Het ligt zelfs voor de hand dat de baten
aanzienlijk hoger zijn dan de kosten. Dit beeld wordt versterkt als men de niet-kwantificeerbare baten ook in de beschouwing betrekt. Dit soort studies vanuit een organisatie als de OECD heeft grote invloed gehad op de bespreekbaarheid van het nemen
van stringente maatregelen.
10.3.3. United Nations
Zoals reeds eerder is gesteld, is de VN-con ferentie van 1972 in Stockholm van
belang
geweest als startsein voor het bespreekbaar maken van de internationale aspecten van
luchtverontreiniging. Deze conferentie was echter van algemene aard. In 1979 werd
een conferentie in Genave gehouden, waar de internationale aspecten van luchtverontreiniging centraal stonden. [UN-convention on long-range transboundary airpollution, GenBve, 1979.]
Op deze conferentie waren aanwezig de EG-lidstaten, de Scandinavische landen, het
Oostblok, Zwitserland, Oostenrijk, de Zuideuropese landen en de Verenigde Staten.
Men bereikte overeenstemming over een aantal algemene uitgangspunten zoals het
beschermen van de mens en zijn milieu tegen de gevolgen van luchtverontreiniging;
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de luchtverontreihet pogen een zo groot mogelijke reductie tot stand te brengen van
van
informatie; het plegen van
niging over korte en lange afstand; het uitwisselen
overleg, en het op gang brengen van onderzoek naar beleidsstrategieen. Dergelijke
de landen
opvattingen hebben een algemeen karakter en binden daardoor geen van
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neemt
niet
weg
dat
Dat
maatregelen.
tot het nemen van concrete

conferentie vooral is gelegen in het ontstaan van een communis opinio omtrent het
nemen van maatregelen op internationaal terrein.
De conferentie van 1979 in Gen&ve riep een Uitvoerend Orgaan in het leven, dat de
eerste zitting hield in 1983. Deze activiteiten vonden plaats onder verantwoordelijk-

heid van de Economic Commission of Europe (ECE). Verschillende landen hadden
reeds maatregelen genomen tegen luchtverontreiniging. De Scandinavische landen
deden het voorstel om de totale SO -emissies met 30% terug te dringen, uitgaande
van de emissies van 1980. In 1993 zou men deze reductie gerealiseerd moeten hebben. Een dergelijk voorstel werd echter verworpen als gevolg van de tegenwerking
van landen als Frankrijk, Groot Brittannie en Italie. [United Nations, Economic

Commission for Europe, 1983.]
In September 1984 was er een tweede zitting van het Uitvoerende Orgaan van de Geneefse conferentie. In de periode daarv66r vonden nog twee andere conferenties
plaats, waar men probeerde enige overeenstemming te verkrijgen tussen de landen,
er een conferendie bij de Geneefse conferentie waren betrokken. In maart 1984 was
tie in Ottawa. Hieraan werd deelgenomen door Oostenrijk, West- Duitsland, Canada, de Scandinavische landen, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Deze landen bereikten als eerste een accoord over de reductie van de SO2-uitworp met 30%, te realiseren voor 1993 en uitgaande van de uitworp van 1980. Men bereikte eveneens overnationaal en internationaal
eenstemming over andere zaken, zoals de noodzaak om
diende het accoord van
Hiertoe
maatregelen te treffen tegen de emissies van NO#
Gen8ve te worden uitgebouwd in de richting van NOx. Bovendien dienden de andere
landen van de Geneefse conferentie onder druk te worden gezet om het voorbeeld
van de genoemde landen te volgen. Men was het er over eens, dat strengere maatregelen zouden worden genomen, als de toestand waarin het milieu zich zou bevinden dat
noodzakelijk maakte. [C. Flinterman, B. Kwiatkowska en J.G. Lammers (Eds), 1986.]
Dit was het eerste internationale resultaat van het beleid ter bestrijding van zure reals West-Duitsland, Nedergen. De mobilisering van de publieke opinie in landen
land, Zwitserland en Oostenrijk zal hieraan niet vreemd zijn geweest.
Enkele maanden later werd op initiatiefvan West-Duitsland en in samenwerking met
de Executive Secretary van de United Nations een conferentie in Munchen bij elkaar
waren
geroepen. Alle landen, die in 1979 aan de Geneefse conferentie deelnamen,
aanwezig. De bedoeling was de teksten van Ottawa ook door andere landen te laten
werd
ondertekenen. Op dit punt ontstonden echter de nodige problemen. Weliswaar
de
S02-Uitde groep landen, die in Ottawa accoord was gegaan met een reductie van
een unavan
nogal
tegenstanders
wat
Maar
er
waren
14.
tot
uitgebreid
30%
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nieme 30% norm. Met name de Verenigde Staten wees op de uitgebreide maatregelen die zij reeds hadden genomen. Engeland voelde niet veel voor emissienormen; zij
meenden dat kwaliteitsnormen voor de lucht meer voor de hand lagen. Oosteuropese
landen als de DDR, de USSR en Bulgarije waren weliswaar accoord met een reductie
van 30%; deze diende echter niet gemeten te worden over de totale emissie, maar

155

over de grensoverschrijdende stoffen. [Multilaterale Umweltkonferenz, Miinchen,
24-27 Juni 1984.]
Tenslotte werd overeengekomen dat NOx als belangrijke vervuilende stof zou worden aangemerkt. Hoewel een stap vooruit werd gedaan in de bestrijding van de emissie van $02 met 30%, is het resultaat van deze conferentie niet groot. Een aantal landen in Europa heeft een beperkt belang in de reductie van de uitworp van verzurende
stoffen. Dat beYnvloedt de resultaten van deze conferenties in hoge mate.
De tweede zitting van het Uitvoerende Orgaan van de Geneefse con ferentie vond van
29 tot 30 september 1984 plaats in GenBve. De resultaten waren beinvloed door de
hierv66r genoemde conferenties van Ottawa en Munchen. Enkele landen sloten zich
aan bij de groep landen, die 30% reductie van de SO2-emissie voor 1993 zouden realiseren. Hierdoor kwam deze groep op 18 landen. Een unaniem protocol over deze
aangelegenheid bleek niet mogelijk te zijn. Onder invloed van de druk van Zwitserland en Oostenrijk werd aandacht aan de reductie van NOx besteed. Men nam eveneens het besluit een omvangrijk internationaaal meetnet voor luchtverontreiniging in
het leven te roepen: Cooperative Programm forMonitoring and Evaluation oflangerange air pollution in Europe (EMEP). Het werd gefinancierd door vrijwillige bijdragen van de landen in het EMEP-gebied.[Anonymus, 2 oktober 1984.]
In februari 1985 werd de derde zitting van het Uitvoerende Orgaan van de Geneefse
conferentie gehouden. Ook hier ging het over de reductie met 30% van de SO2-emissie. Er ontstond ook nu geen eenstemmigheid. Sommige landen verbonden zich om
de SOz-emissie zo veel mogelijk te beperken, terwijl andere landen beloofden de
emissies van SO2 voor 1993 terug te brengen tot het niveau van 1980. De norm van
30%-reductie werd derhalve niet aanvaard. [United Nations, Economic Commission
for Europe, 27 februari 1985.]
In juli 1985 werd er in Helsinki door de United Nations weer een conferentie gehouden. Daar bracht men het protocol van de conferentie van 1979 weer ter sprake. In
Helsinki werd dit protocol ondertekend. Het gaat hier om een reductie van de S02emissie ofvan de hoeveelheid die de grens passeert met 30%. [United Nations. 1985.]
Tenslotte vond in oktober 1988 een conferentie plaats in Sofia. Men onderhandelde
er over een beperking van de uitworp van NOx. Twintig landen uit Europa kwamen
daar overeen dat men voor 1993 een reductie van 30% in de uitworp van NOx zou
realiseren. Dit resultaat is zeker beYnvloed door de toenemende zorg over de bossterfte in Midden- en West-Europa.
Al met al heeft het bijna tien jaar geduurd voor er in het verband van de United Nations overeenstemming werd bereikt over 30% beperking in de uitworp van SO en
NOr. Deze overeensternming is eerst bereikt na allerlei geharrewar, waarbij de belangen van landen duidelijk verschillen.
10.3.4. De Europese Gemeenscbap
Een belangrijk deel van de landen, die betrokken waren bij de conferenties van de
United Nations zijn leden van de Europese Gemeenschap. Dat wil echter nog niet
zeggen, dat de zaken van de United Nations en de EG min of meer door elkaar lopen

als het pat over de bestrijding van luchtverontreiniging. De doelstellingen van de
United Nations en de Europese Gemeenschap zijn te verschillend.
Bij de Europese Gemeenschap gaat het in de eerste plaats om de gemeenschappelijke
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markt en het gelijkschakelen van bepalingen, die het vrije vervoer van goederen en
diensten belemmeren. Als in een bepaald land de regels ten aanzien van luchtverontreiniging anders zijn dan in een ander land van de gemeenschap, is men vanuit de
Europese Gemeenschap snel geneigd zo'n situatie als concurrentievervalsend te beschouwen. Onderhandelingen in EG-verband omtrent maatregelen tegen luchtverontreiniging worden dan ook meestal vanuit dit kader gevoerd.
Reeds in 1973 begon men in het verband van de Europese Gemeenschap aandacht te
besteden aan het milieubeleid, dat in de landen van de gemeenschap werd gevoerd.
De invalshoek was die van de volksgezondheid. Men wilde kwaliteitsnormen vaststellen voor omgevingslucht. De aandacht richtte zich uiteraard op de emissie van S02,
zoals in die tijd gebruikelijk was. Op dit terrein werden enkele maatregelen genomen.[Commissie van de Europese Gemeenschap, 1984.]
In de eerste plaats besteedde men aandacht aan het zwavelgehalte van gasolie. Dit
werd gebonden aan een maximum van 0,5% in oktober 1976, en een maximum van
0,3% na 1 oktober 1980 voor het zogenaamde A-type. Deze gasolie moest overal
worden gebruikt, behalve in gebieden waar de verontreiniging gering was. Daar
mocht het B-type worden toegepast. Dit type werd aan een maximum zwavelgehalte
van 0,8% tot oktober 1976 gebonden, terwijl na 1 oktober 1980 het maximum 0,5%
was. De lidstaten mochten zel f uitmaken in welke gebieden het B-type mocht worden
toegepast.

Vergelijkbare maatregelen wilde men invoeren voor stookolie. Men stelde zich een
communautaire aanpak voor, waarbij er beschermingszones werden ingesteld voor
gebieden waar de S02-concentratie langdurig een bepaalde norm overschreed. In
deze zones diende stookolie met een laagzwavelgehalte te worden gebruikt. Ook voor
elektriciteitscentrales stelde men zich een dergelijke regeling voor. Het heeft echter
nogal wat voeten in de aarde gehad voordat deze zaken konden worden aangescherpt
Dergelijke regelingen vragen namelijk om uniforme meetmethoden en kanalen om
de benodigde informatie uit te wisselen. Deze zaken dienden eerst geharmoniseerd te
worden, voordat een concrete regeling mogelijk werd.
De richtlijn omtrent deze zwavelgehaltes kwam reeds in 1975 tot stand; in 1980 werd
een richtlijn uitgevaardigd ten aanzien van de grens- en richtwaarden van de luchtkwaliteit voor SO2. Reeds in 1970 werd een richtlijn opgesteld voor de typekeuring
van verontreinigende stoffen in uitlaatgassen van voertuigen. [Commissie van de Europese Gemeenschap, 1984.] Behalve de hier genoemde richtlijnen, kan nog de richtlijn worden genoemd voor NOx. Het gaat hier om de toegestane concentratie NOx op
leefmilieu. De norm is conform de richtlijnen van de World Health Organisation.
Deze richtlijn is in 1987 van kracht geworden. Dit betekent nog niet, dat deze richtlijnen ook werden verwerkt in de wetgeving van de landen van de Europese Gemeenschap.

Al deze maatregelen werden op gang gebracht met een sterke nadruk op de volksgezondheid. Hierin is zeker de invloed te vinden van landen als Groot Britannie, die
er geen belang bij hebben dat luchtverontreiniging in de eerste plaats als een ecologisch probleem wordt gezien. Weliswaar stelt men regelmatig rapporten op over de
stand van de milieubescherming, [S. Zwerver e.a., 1984.] maar concrete maatregelen
waartoe men zich verbindt, zijn schaars. Hetzelfde zien we bij industriele installaties
waarvoor in 1984 een richtlijn werd ingevoerd, die in 1987 van kracht is geworden.
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Hierbij werd bepaald, dat men alle maaatregelen moet nemen teneinde luchtverontreiniging tegen te gaan; dit is niet noodzakelijk als een en ander buitensporige kosten
met zich meebrengt. Bovendien mag de exploitatie van de installatie de
vervuiling
niet significant bevorderen. Tenslotte wordt gesteld dat grenswaarden niet
mogen
worden overschreden.
Het zal duidelijk zijn dat dergelijke algemene bepalingen in een richtlijn de uitvoering
problematisch kunnen maken. Vrijwel ieder land van de EG zal bereid zijn dergelijke
algemene maatregelen te ondertekenen. Bovendien doen zich bij het van kracht worden van de richtlijnen in het nationale beleid de nodige problemen voor.
Richtlijnen
moeten op de een of andere manier naar de nationale situatie warden vertaald; daarbij
is een eigen interpretatie mogelijk. De controle op het naleven van de richtlijn is problematisch. Formeel gezien kan de EG de vertaling naar het nationale recht toetsen
aan het Europese recht. Dit zal ze alleen bij zeer opvallende zaken doen. Normaliter
vindt de toetsing plaats aan de hand van rapporten van de lidstaten. Door deze procedures en het algemene niet-verbindende karakter van de maatregelen, vertoont het
beleid van de Europese Gemeenschap naar de lidstaten toe een vrijblijvend karakter.
Op 66n punt kan een duidelijke uitzondering worden gemaakt en dat is het invoeren
van de verplichting een driewegkatalysator op automobielen
geleidelijk aan op nieuwe auto's verplicht te stellen. In hoofdstuk 12 waar de uitwerking van hetbeleid wordt
besproken, gaan we hier verder op in.
In dit verband is van groot belang de wijze waarop de besluitvorming in de Europese
Gemeenschap tot stand komt. Volgens algemene regels dient er eenstemmigheid te
zijn bij het vaststellen van een voorgeschreven beleid. Deze regel houdt in dat 66n of
enkele landen een bepaald besluit zonder meer kunnen blokkeren. In 1986 is dit punt
veranderd. Het oprichtingsverdrag van de Europese Gemeenschap is toen gewijzigd
en er werden expliciete beleidsdoelstellingen ten aanzien van het milieu vastgesteld.
Bovendien kunnen stemmingen in de Ministerraad met een gekwalificeer(le meerderheid worden genomen,1 op dit punt is dus een duidelijke verbetering opgetreden.
Voor de reductie van de emissie van NH3 is door de Europese Gemeenschap nooit
gepoogd een beleid te voeren. Dit hangt samen met de overweging dat een betangrijk
deel van de NH3 in de directe omgeving van de bron neerslaat, zodat bij deze stofniet
zo snel van een internationaal probleem sprake is. Wanneer dat al het geval is zoals
tussen BelgiE en Nederland, bestaan in principe voldoende mogelijkheden deze problemen bilateraal op te lossen.
Ook ten aanzien van de bestrijding van de uitworp van zogenaamde vluchtige organische stoffen, waaronder koolwaterstoffen vallen, is nooit beleid
gevoerd door de Europese Gemeenschap. De laatste jaren blijkt steeds meer uit onderzoek dat ozon (03)
een belangrijke rol speelt bij de schade als gevolg van zure regen. Ozon wordt onder
invloed van zonlicht gevormd, waarbij de uitworp van vluchtige koolwaterstoffen een
belangrijke rol speelt om de vorming van ozon mogelijk te maken. Dit inzicht heeft er
toe geleid, dat in Nederland in het beleid de laatste jaren steeds meer aandacht wordt
besteed aan de bestrijding van de uitworp van vluchtige koolwaterstoffen. In de Europese Gemeenschap heeft men tot op heden dit probleem gelaten voor wat het is. Ook
in andere landen wordt aan dit probleem nauwelijks aandacht besteed. Slechts in
1

Zie Hemmo Muntingh. Europese natuur richting 1992 en verder.
November 1988, pag. 96-99.
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West- Duitsland, Nederland, Zwitserland, Zweden en Tsjechoslowakije bestaan concrete voornemens op dit terrein.
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HOOFDSTUK 11

Het beleid van de Nederlandse staat
getoetst

11.1. Inleiding
In hoofdstuk 9 is het Nederlandse beleid belicht vanuit de nationale context, terwijl in
hoofdstuk 10 de internationale aspecten van het beleid centraal stonden. De bedoeling hiervan is, inzicht te geven in het besluitvormingsproces dat bij de totstandkoming van het beleid een grote rol speelt. De centrale vraag is in hoeverre dit beleid
beantwoordt aan de door ons gestelde eis van duurzame ontwikkeling. Draagt dit beleid hieraan bij ofjuist niet? En wat zijn de redenen dat deze ontwikkelingen plaatsvinden? De evaluatie van het beleid zal plaatsvinden vanuit deze vraagstelling.
In de eerste plaats doet zich hierbij de vraag voor ofin hetbeleid van bepaalde theoretische economische percepties wordt uitgegaan. Welke zijn deze percepties en veranderen deze soms in de loop van de tijd? Deze theoretische concepties dienen daarna
getoetst te worden aan het door ons ontwikkelde modelin hoofdstuk 8. In welke mate
is er sprake van overeenkomst tussen dit model en de percepties van het beleid? Beantwoording van die vraag geeft inzicht in de mate waarin men in het beleid belang
toekent aan een duurzame ontwikkeling.
Bij de evaluatie van het nationale beleid dient men zich af te vragen in hoeverre het
beleid samenhangend en doeltreffend is te noemen. In het beleid warden doelstellingen ge formuleerd. Uit hoofdstuk 9 blijkt reeds dat doelstellingen niet worden gerealiseerd. De vraag doet zich dan voor welke oorzaken hiervoor aan te wijzen zijn? Hangen deze oorzaken soms samen met de hiervoor aangeduide economische percepties?
Werken deze door in het beleid? En zo ja, bevorderen of belemmeren ze een duurzame ontwikkeling? In dit hoofdstuk gaat het in de eerste plaats om het beleid zoals dat
in Nederland wordt gevoerd. In hoofdstuk 12 komen de internationale aspecten van
het beleid naar voren.

11.2. De achterliggende theoretische concepties
Wanneer men de meerjarenprogramma's en milieuprogramma's doorneemt, valt op
dat in de beginperiode slechts weinig beleidsstukken beschikbaar zijn. Het eerste Indicatief Meerjarenplan Lucht dateert van het vergaderjaar 1976-1977 en bestrijkt de
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periode 1976-1980. Het tweede plan, dat inmiddels IndicatiefMeerjarenprogramma
Lucht heet, is van het vergaderjaar 1982-1983 en behandelt de periode 1981-1985.
Vanaf dit vergaderjaar verschijnt elk jaar een meerjarenprogramma, terwijl daarnaast
in aparte kamerstukken bepaalde aspecten van zure regen nader worden uitgewerkt.
Deze sprong in de tijd hangt samen met de wijze waarop men het probleem van zure
regen maatschappelijk heeft ervaren. In 1976-1977 is de bossterfte nog niet opgetreden. Recente problemen hadden zich toen in het Rijnmondgebied voorgedaan bij de
volksgezondheid. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat deze problemen
in dit IndicatiefMeerjarenplan centraal staan. Ecologische doelstellingen worden wel
genoemd, maar men besteedt geen aandacht aan de realisatie daarvan. Het stuk ademt
de geest van een neo-klassieke benadering. Zo vermeldt men een onderzoek, waarbij
de schade als gevolg van luchtverontreiniging is berekend. Bij deze berekeningen
worden ecologische processen buiten beschouwing gelaten, terwijl evenmin duidelijk
is op welke wijze kosten en baten tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen.
In bepaalde opzichten ademen alle meerjarenprogramma's na 1982 een andere sfeer.
Inmiddels was duidelijk geworden dat bossterfte in West-Duitsland hoe dan ook door
zure regen werd veroorzaakt. Eveneens was duidelijk geworden dat zure regen ook effecten heeft op ecosystemen in Nederland. Dat houdt in dat volksgezondheidsaspecten naar de achtergrond schoven en dat ecologische problemen belangrijker werden.
Deze ontwikkeling zet zich in latere beleidsstukken door, zodat in de recente beleidsstukken nauwelijks ofzelfs in het geheel geen aandacht wordt besteed aan de gevolgen
van zure regen op de volksgezondheid.
In het IndicatiefMeerjarenprogramma Lucht 1981-1985 van het vergaderjaar 19821983 wordt nog steeds uitgegaan van een neo-klassiek uitgangspunt. Ten opzichte
van het vorige plan van het vergaderjaar 1976-1977 is er zelfs sprake van een versterking van dit uitgangspunt. Men stelt namelijk dat het noodzakelijk is om een helder
beeld te verkrijgen van kosten en baten van het milieubeleid. Bij de confrontatie met
grote problemen op ecologisch terrein, grijpt men kennelijk terug op beproefde
idee8n en uitgangspunten.
In het volgende Meerjarenprogramma Lucht 1984-1988 uit het vergaderjaar 19831984 wordt uitgebreid ingegaan op de ecologische processen, die als gevolg van zure
regen warden verstoord. Deze problemen staan centraal in het beleid. Kennelijk is
men zodanig onder de indruk van deze problemen geraakt, dat een geheel nieuw uitgangspunt wordt geintroduceerd. Men zoekt tevergeefs naar een neo-klassieke benadering van deze problemen. In plaats daarvan introduceert men een immissienorm
van 1800 zuurequivalenten per ha per jaar. Bij deze norm verwacht men dat geen ecologische schade meer optreedt. Deze norm wordt hoewel met onzekerheden omringd - tot uitgangspunt van het beleid genomen. Aangezien de immissie op dat moment ongeveer 6000 zuurequivalenten per ha per jaar was, dient in deze gedachtengang de immissie te worden teruggebracht tot het niveau van 1800 zuurequivalenten
-

per ha per jaar.

In dit meerjarenprogramma wordt op geen enkele wijze aangegeven dat men bij het
beleid het strikt neo-klassieke uitgangspunt heeft verlaten en dat men een beleid gaat
voeren dat van ecologische criteria uitgaat. Deze verandering in opstelling kan echter
als curieus worden beschouwd. In de gangbare economische theorieEn dient immers
een optimaal vervuilingspunt te worden bepaald en wel daar waar marginale kosten en

161

baten van milieubeleid gelijk zijn aan elkaar. Wanneer het Nederlandse beleid zich op
een ander uitgangspunt, namelijk een ecologisch criterium, gaat richten is er sprake
van een volstrekt andere benadering. Deze omschakeling wordt nergens uitgelegd of
ver(ledigd. In alle volgende beleidsstukken blijft men van het ecologische criterium
uitgaan. Er ontstaat in een latere fase wel discussie over de juiste hoogte van het aantal
zuurequivalenten per ha per jaar. Deze discussie tast echter het uitgangspunt niet aan.
Het begrip schade als gevolg van zure regen krijgt in volgende beleidsstukken de volle
aandacht. Men probeert zicht te krijgen op de hoogte van die schade, waarbij schade
aan ecologische processen wel wordt genoemd, maar niet nader in monetaire grootheden wordt uitgedrukt. Bij deze berekeningen besteedt men echter geen aandacht
aan een neo-Wassiek uitgangspunt, waarbij kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen. Eerst in het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van
het vergaderjaar 1985-1986 wordt uiteengezet waarom het neo-klassieke uitgangspunt is verlaten. [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat, 1985-1986, pag. 148.]
Men stelt dat het niet goed mogelijk is, de positieve effecten geheel aan het beleid rge
te schrijven. Bovendien laat een belangrijk gedeelte van de milieuschade zich niet in
geld uitdrukken, met name schade aan de volksgezondheid en de ecologische schade.
Overigens wordt ook hier niet vermeld, welke grote consequenties deze opstelling
vanuit economisch-theoretisch oogpunt heeft. De prijzen van goederen en diensten
kunnen vanuit deze visie niet meer als parameter worden gehanteerd als het gaat om
de afweging van kosten en baten. Het is dan ook geen wonder, dat in hetzelfde verband wordt gesteld dat nieuwe indicatoren noodzakelijk zijn om de effecten van het
beleid vast te stellen. Opvallend is, dat hier ook weer de volksgezondheid te berde
wordt gebracht, terwijl in de desbetreffende nota's weinig hierover wordt opgemerkt;
het gaat bijna overal over ecologische processen.
In hetzelfde meerjarenprogramma wordt voor het eerst uiteengezet, dat het beleid

zich richt op de zogenaamde verinnerlijking van het milieubeleid. De doelgroepen,
waarop het beleid zich richt, dienen zelfinhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu. Zij moeten de noodzaak van de verandering van hun gedrag
onderkennen door zich de oogmerken van het milieubeheer eigen te maken. Het is
niet duidelijk op welke economische theorie men zich baseert, bij het formuleren van
deze uitgangspunten. In de theorie is overigens ook geen stroming te vinden, die vanuit deze uitgangspunten vertrekt. In ieder geval niet in een neo-klassieke context,
waar dergelijk ideeEn niet te vinden zijn. Meestal hanteert men daar een beeld van de
overheid, die alle belangen tegen elkaar afwegend, tot een soort algemeen belang
komt. Via doelmatige heffingen en/of verboden wordt dit algemeen belang dwingend
opgelegd aan economische subjecten. In deze visie voldoen economische subjecten
aan milieuvriendelijk gedrag, omdat dat in het algemeen belang door de overheid
wordt afgedwongen. In deze gedachtengang is van verinnerlijking of iets dat daar op

lijkt geen sprake.
Mogelijk is hier sprake van een ideologische visie op de samenleving, waarbij harmoniegedachten de boventoon voeren. Het lijkt ons toe, dat dergelijke uitgangspunten
geen reele basis vinden in economische theorieBn en economische politiek. Wanneer
men wacht tot deze verinnerlijking is ontstaan, loopt men overigens een zeer grote
kans dat geen maatregelen worden getroffen. Slechts door de druk van dreigende
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maatregelen, zullen economische subjecten bereid zijn eigen maatregelen te treffen.
Er is dan echter geen sprake van verinnerlijking. Men reageert slechts op maatregelen, die vanuit de staat dreigen te worden opgelegd. Ideeen over verinnerlijking gaan
in hoge mate voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid die de smat heeft voor het
zure-regenbeleid, dat een collectief belang is en dat als zodanig ook moet worden benaderd.

Op verschillende plaatsen in de beleidsstukken komen andere dan de reeds genoemde
economische argumenten aan bod. Zo wordt meermalen gewezen op de kosten die
bedrijven moeten maken als gevolg van maatregelen tegen zure regen. Met name gebeurt dit als het over olieraffinaderijen gaat. Zo wordt in het Indicatief Meerjarenpro-

gramma Lucht 1985-1989, vergaderjaar 1984-1985 gesteld dat "van de Duitse regeling wordt afgeweken waar specifieke Nederlandse omstandigheden dit noodzakelijk
achten. Zo is voor de raffinaderijen rekening gehouden met de op export gerichte
produktie die de positie van deze sectorveel gevoeliger maakt dan in Duitsland". [Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1984-1985, pag.
59.] In het daaraan voorafgaande meerjarenprogramma wordt opgemerkt: «uiteraard
zal hierbij steeds acht moeten worden geslagen op de financieel-economische haalbaarheid van deze bestrijdingsmaatregelen". [Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer, 1983-1984. pag. 21.]
Deze uitspraken st:tan op gespannen voet met bepaalde ontwikkelingen op de markt
van raffinageprodukten. Zo blijkt Esso in 1986 een nieuw raffinageproces te hebben
ontwikkeld, waardoor de emissie van S02 in 1987 met bijna 70% wordt verminderd.
[W. de Bruin en D. van Ooyen, december 1986, pag. 8-9.] Dit nieuwe proceddis door
Esso ontwikkeld met het oog op marktontwikkelingen, waardoor lichtere fracties
meer worden gevraagd. Overigens is Esso van mening, dat deze ontwikkeling goed is
voor het milieu. Maar dat was niet de impuls tot het ontwikkelen van een nieuw proced6. Nu doet zich het eigenaardige verschijnsel voor, dat enerzijds de staat stelt dat

aan olieraffinaderijen op grond van marktoverwegingen geen strenge eisen magen
worden gesteld, terwijl anderzijds door de Esso-raffinaderij uit marktoverwegingen
een nieuw proced6 is ontwikkeld dat de uitstoot van SO2 met 70% beperkt. Het lijkt
erop, dat andere raffinaderijen op deze manier de hand boven het hoofd wordt gehouden zodat ze niet aan stringente eisen behoeven te voldoen. Deze gedachtengang
wordt bevestigd door het achterwegen blijven van maatregelen in de Shell-raffinaderij in Pernis, de grootste verzuurder van Nederland. Zo is destijds overeengekomen
dat men in Pernis met behulp van nieuwe branders een reductie zou realiseren van de
NOruitworp met 30%. Aan het einde van 1988 Week echter dat de branders sneller
sleten dan men aannam. Shell vroeg op grond daarvan twee jaar uitstel om te voldoen
aan de 30%-norm. De provincie Zuid-Holland wilde de overschrijding van de norm
gedogen, maar ging met de raffinaderij praten. In dit verband wordt opgemerkt: "De
raffinaderijen in Nederland zijn door de ex-bewindslieden van Aardenne (Economische Zaken) en Winsemius (Milieubeheer) vanwege de internationale concurrentiepositie op milieugebied reeds ontzien bij het stellen van milieu-eisen. Met name het
voormalige Openbaar Lichaam Rijnmond was dit een doorn in het oog. Ook nu nog
is de speelruimte van de provincie klein, want de normen worden door het rijk vastgesteld". [Gert Riphagen, 30 december 1988.] Overigens bleek reeds enkele dagen na
het bericht, dat de provincie met de raffinaderij zou gaan praten, dat men elders in de
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raffinaderij maatregelen kon nemen, die de door de provincie gewenste reductievan
de emissie ten gevolge heeft. [Anonymus, 6 januari 1989.] Als reeds na enkele dagen
blijkt dat elders effectieve maatregelen kunnen worden getroffen, die dezelfde reductie te weeg brengen, dan ontkomt men niet aan de indruk dat ongebruikte mogelijkheden om de emissie te reduceren nogal lang buiten de discussie gehouden zijn, omdat ze met extra kosten gepaard gaan.
Het voorgaande roept een beeld op, waarin de veronderstelde concurrentiepositie
van de raffinaderijen uitgangspunt is van het milieubeleid. Door Comprimo is een
studie verricht naar de mate, waarin raffinaderijen geneigd zouden zijn raffinage niet
meer in Rijnmond te laten plaatsvinden als daar strenge milieu- eisen worden gesteld.
In deze studie wordt een hypothetische raffinaderij in de beschouwing betrokken.
Men vergelijkt deze met een locatie in Antwerpen en West-Duitsland. Men hanteert
hierbij verschillende milieu-eisen voor de uitworp van S02 en NOx: een milde, een
midden en een strenge eis. De milieu-eisen in West-Duitsland komen overeen met

een middenpakket en die in Belgie met een mild pakket maatregelen.
Stringente milieu-eisen in Nederland leiden er toe, dat verplaatsing van raffinage
naar Antwerpen tot de mogelijkheden behoort. Dit hangt samen met de overcapaciteit, die overal in West-Europa aanwezig is. Die overcapaciteit kan men daar gebruiken waar het totaal aan milieukosten en transportkosten het laagst is. Uiteraard hangt
deze conclusie samen met de milde milieu-eisen die in Belgie zouden bestaan. [Comprimo, 1985.] Op dit punt gant men echter voorbij aan de overeenkomsten, die in het
kader van de Economic Commission of Europe zijn afgesloten ten aanzien van de beperking van SO2- en NOremissie. Voor Belgie en Nederland zijn in dit opzicht dezelfde reducties overeengekomen. Men kan daarom niet inzien hoe het in de toekomst mogelijk kan zijn, dat milieu-eisen voor grote emittenten als raffinaderijen in
Belgi8 zullen verschillen met die in Nederland.
Overigens is het opmerkelijk, dat eind 1988 Nederland, Belgie en West-Duitsland
zijn overeengekomen dezelfde strengere eisen te stellen aan de uitworp van luchtverontreinigende stoffen door het verkeer, elektriciteitscentrales en olieraffinaderijen.
[Anonymus, 23 december 1988.] Dat betekent dat het argument van de concurrentiepositie van raffinaderijen, zo het al ooit heeft bestaan, de laatste jaren iedere onderbouwing mist. Op deze punten is geen sprake van een consistent beleid, waarbij overigens van een achterliggende economische theorie ofonderbouwde economische politiek evenmin iets te merken valt. In het voorgaande is slechts een enkel voorbeeld gegeven van de gang van zaken in het beleid. Elders in dit hoofdstuk, waar het concrete
beleid wordt besproken, komen nog meer zaken aan de orde die duidelijk maken wat
de achterliggende theoretische concepties veelal zijn.
Tot slot dient nog aandacht te worden besteed aan de algemene theoretische uitgangspunten in het flankerende beleid. Dit betreft het Bereikbaarheidsplan Randstad,
de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening en het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer.
Het is moeilijk in deze beleidsstukken expliciet iets te vinden over theoretisch-economische uitgangspunten. Deze zaken worden hier niet aan de orde gesteld. In ieder geval stelt men niet aan de orde, dat men - als het over milieuproblemen gaat - een neoklassiek uitgangspunt beter niet kan hanteren. Evenmin wordt gesteld, dat men bij
milieubeleid beter ecologische criteria kan hanteren. Een belangrijk neo-klassiek be-
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grip als het marktproces staat echter wel centraal in de belangstelling. Als men in de
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening over economie en welvaart spreekt dan
gaat het over de stijging van het nationale produkt en de verdeling hiervan over de
verschillende sectoren. Dat impliceert dat de ontwikkeling van het marktproces in die
gedachtengang de bron van de welvaart is. Hierdoor rukt de markt weer in het centrum van de economisch-theoretische aandacht. Dat betekent dat de afwijzing van
neo-klassieke uitgangspunten zoals die in de meerjarenprogramma's tot uitdrukking
komen als het over het zure-regenbeleid gaan, in de flankerende beleidsstukken volstrekt afwezig is. Daar ligt het hoofdaccent op een ongestoorde ontwikkeling van het
marktproces.
In het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer komt dit sterk tot uitdrukking
als het pat om beperkingen aan te brengen aan de uitstoot van verzurende stoffen.
Men stelt zich voor het aantal gereden kilometers terug te dringen. Men richt zich
daarbij op het zogenaamde zakelijke verkeer en het goederenverkeer. Deze vormen
van vervoer dienen zich zo ongestoord mogelijk te kunnen ontplooien, waarvoor het
noodzakelijk is dat het woon-werkverkeer wordt beperkt. Hiervoor is geen theoretische verklaring te geven. De ene vorm van vervoer draagt niet meer aan de behoeftebevrediging bij dan de andere. Wel is het mogelijk dat men bepaalde vormen van
vervoer belangrijker vindt voor hun bijdrage aan het produktieproces. Een dergelijke
keus dient men te onderbouwen. Het terugdringen van het woon- werkverkeer dient
volgens het structuurschema plaats te vinden door zogenaamde road-pricing, een uitgesproken neo-klassiek instrument. Overigens wil men dit instrument toepassen zonder nader onderzoek naar de prijselasticiteit. Het effect daarvan is dan ook onzeker.
Samenvattend kan worden gesteld dat aanvankelijk werd teruggegrepen op een neoklassiek uitgangspunt bij het zure-regenbeleid. In 1983-1984 wordt dit standpunt
zonder argumentatie verlaten en opteert men voor het hanteren van een ecologisch
criterium. In 1985-1986 wordt uiteengezet waarom de neo-klassieke argumentatie
wordt verlaten. Wat dit laatste punt betreft, is er geen sprake van een consistent uitgangspunt. Op verschillende momenten worden standpunten beargumenteerd met
een beroep op de concurrentiepositie van ondernemingen. Bij nader inzien blijkt deze
argumentatie nauwelijks hout te snijden als het over raffinaderijen gaat. In 1985-1986
wordt een uiteenzetting gegeven over verinnerlijking van het milieubeleid. Gegeven
de economisch theoretische uitgangspunten kan men zich hierbij niets voorstellen.
De realiteit van belangentegenstellingen lijkt in deze redenering op te lossen. De enige constante in het beleid is het uitgangspunt van het ecologische criterium van 1800
zuurequivalenten per ha per jaar. Vanaf 1983-1984 wordt dit vastgehouden. Men
houdt de mogelijkheid open, dat verscherping van deze norm nodig is. In het beleid
zoekt men echter tevergeefs naar een onderbouwing van de noodzaak van dit ecologische criterium vanuit de economische theorie. Integendeel, men krijgt veeleer de indruk dat zo'n ecologische norm wel mag bestaan, mits aan de belangrijkste neo-klassieke eis van een ongestoorde werking van het marktmechanisme, wordt voldaan.
Hoe verder men zich van het milieubeleid verwijdert, hoe sterker deze indruk wordt.
In de Vierde Not:a over de Ruimtelijke Ordening en het Tweede Struktuurschema
Verkeer en Vervoer gaat het alleen nog om een ongehinderde werking van het marktmechanisme. Iedere reflectie vanuit de economische theorie is daar afwezig. Het ge-
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volg is dat slechts door nauwkeurig lezen de implicaties van de uitgangspunten zichtbaar worden.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de uitgangspunten van het zure-regenbeleid
niet ingebed zijn in het geheel van een economische theorie of onderbouwde economische politiek. Dat betekent dat een consistent beleid oproeiend tegen de wensen
van de markt, niet ofnauwelijks uitvoerbaar kan zijn.

11.3.

Het model van duurzame ontwikkeling en de

maatschappelijke machtsverhoudingen
In hoofdstuk 8 is een model ontwikkeld en besproken, waarbij de duurzame ontwikkeling van het produktie-consumpliesysteem als uitgangspunt is genomen. Met
behulp van dit model is het mogelijk bepaalde ontwikkelingen nader te analyseren. Zo
is hetmogelijk hetbeleid aan dit model te toetsen. Een toetsing van dit beleid kan antwoord geven op de vraag in hoeverre er bij het beleid uitgegaan is van een bepaalde
analytisch geconstrueerde samenhang tussen het ecologische systeem en het produktie-consumptiesysteem. Zo'n samenhang zou als leidraad bij de uitgangspunten van
het beleid kunnen dienen.
Het model in hoofdstuk 8 is ontwikkeld vanuit een beschrijving van het industrialisatieproces vanafde Industriele Revolutie, waarbij aandachtis besteed aan de invloed die dit proces had op de besluitvorming en op de toestand van het ecosysteem.
Van daaruit doorredenerend zijn onderscheidingen aangebracht en verschijnselen geanalyseerd. Een vergelijkbaar vertrekpunt zal men in de beleidsstukken tevergeefs
zoeken. Zo wordt luchtverontreiniging in de Wet inzake de Luchtverontreiniging gedefinieerd als de aanwezigheid van verontreinigende stoffen op leefniveau. Dat betekent dat een verwijzing naar internationale aspecten op grond van deze wet niet mogelijk is. Bovendien is het niet eenvoudig met behulp van deze definitie ecologische
problemen in de beschouwing te betrekken. Dit heeft zeker te maken met de beperkte
visie die velen hanteerden in de tijd dat deze wet tot stand kwam. Men richtte zich in
de eerste plaats op volksgezondheidsproblemen, terwijl het belang van ecologische
processen door het beleid niet werd onderkend.
Zo wordt in het eerste IndicatiefMeerjarenplan Lucht 76-80 gesteld dat een subdoelstelling voor het milieu behelst: "Het bevorderen van het behoud van het milieu, met
name het natuurlijke biologische milieu, ook wel te omschrijven als het waarborgen
van de ecologische inpasbaarheid van die handelingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken". [Minister van Volksgezondheid en MilieuhygiBne. 1976-1977,
pag. 84.] Men blijft echter in het vage als het pat om de concretisering van deze inpasbaarheid. Men hanteert het begrip, maar analyseert niet aan welke eisen die handelingen dan moeten voldoen. Op deze manier blijft deze term een lege huls.
Deze opstelling is niet goed meer vol te houden na het bekend wor(len van de bossterfte in West-Duitsland aan het begin van de jaren tachtig. Dit verschijnsel heeft
grote invloed gehad op de meningsvorming en het beleid in Nederland. Zo werd besloten, dat niet meer om de vijf jaar een nieuw plan moest worden gemaakt, maar ieder jaar een nieuw vijijarenplan aan het parlement moest worden voorgelegd. Men
was van mening dat de ecologische ontwikkeling zo verontrustend was, dat het parle-
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ment ieder jaar opnieuw gein formeerd diende te worden. Het tweede meerjarenprogramma verscheen snel na 1980, in het vergaderjaar 1982-1983 conform het eerder
vastgelegde schema. Dit tweede programma onderging reeds sterk de invloed van de
bossterfte in West-Duitsland. Voor het eerst in het beleid vindt een analyse plaats van
ecologische processen, die kennelijk van belang worden geacht voor de realisatie van
het beleid. Op deze manier werden de eerste stappen gezet op het terrein van de
ecologische inpasbaarheid van de handelingen die luchtveronreiniging veroorzaken.
1980 houdt men nog enige slagen om de arm,
niet
hetgeen samenhangt met het nog
geheel uitgekristalliseerde inzicht in de van be-

In dit eerste meerjarenprogramma na

lang zijnde ecologische processen.
In het tweede meerjarenprogramma na 1980, namelijk het Indicatief Meerjarenprogramma Lucht 84-88 uit het vergaderjaar 1983-1984 wordt de analyse van het
ecologische proces voortgezet. Verzuring van bodem en water ontvangt in dit beleidsstuk de volle aandacht. In dit programma introduceert men een ecologische
norm, die ontleend is aan Zweeds onderzoek. Vanuit deze norm rekent men uit met
welke hoeveelheden de emissies aan SO en NOx zouden moeten afnemen. Van daaruit worden doelstellingen voor het beleid geformuleerd. Op deze manier maakt men
concreet wat men eerder heeft omschreven als ecologische inpasbaarheid van handelingen die luchtverontreiniging veroorzaken. De ecologische norm wordt gesteld bij
1800 zuurequivalenten per ha per jaar.
Op dit punt zijn enkele kanttekeningen op zijn plaats. Vooropgesteld dient te worden,
dat niet bekend is, welke preciese immissie zonder schade aan het milieu kan worden
verwerkt. Dat kan men alleen achteraf constateren. Dat betekent dat een bepaalde
norm, die nu wordt vastgesteld nooit meer dan een stree fnorm kan zijn. Dat wordt in
het beleid voldoende onderkend. Dat neemt niet weg, dat het van belang zijnde onderzoek wel verwerkt moet worden. Zo werd reeds in 1986 duidelijk dat een norm
van 1800 zuurequivalenten te hoog is. Zweeds onderzoek maakte dit duidelijk. Uan
Nilsson (Ed.),1986.] Deskundigen van de Economic Commission of Europe namen
deze normen in het beleid van de ECE over. [Economic Commission for Europe,
1986, Gen8ve.] Nederland heeft steeds gepleit voor een aanpak in internationaal verband, maar vond het niet nodig deze internationaal erkende normen over te nemen,
terwijl ze wel beweert met West-Duitsland een voortrekkersrol te willen spelen. Weliswaar zijn de resultaten van dit onderzoek en de stellingname van de ECE aan de
Tweede Kamer medegedeeld, maar dit heeft niet geleid tot een bijstelling van het beleid, zelfs niet toen vanuit de Tweede Kamer daarop werd aangedrongen. [Handelingen Tweede Kamer, 10 november 1986.] Op dit punt is door het beleid een duidelijke
tactiek gevoerd om van belang zijnde informatie tot een bepaalde grens te accepteren.
Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt overigens, dat een vaste norm van bij voorbeeld 1800 zuurequivalenten per ha per jaar niet goed bruikbaar is voor het berekenen van emissieplafonds. Bij zo'n berekening van de emissieplafonds gaat men uit van
gemiddelden, waardoor men voorbij gaat aan de grote plaatselijke en regionale verschillen die er optreden. Zo slaat NH) voor een groot deel dicht bij de emissiebron
neer, wat betekent dat de immissie in de omgeving van concentraties van bio-industrie aanzienlijk hoger ligt dan de gemiddelde hoeveelheid. De sterfte van de bossen in
het Peelgebied wordt op deze manier veroorzaakt. Bovendien doet zich het verschijnsel voor, dat de randen van bossen aanzienlijk meer immissie aan verzurende stoffen
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ontvangen dan de kernen van de bossen. [T. Schneider (Ed.). 1988.] Het Nederlandse
bosareaal is nogal versnipperd, zodatditeffect grote invloed heeftop de daadwerkelijke immissie in bepaalde gebieden. Dit probleem is alleen te ondervangen door locaal
en regionaal differentiatie aan te brengen in de emissieplafonds.
Overigens zou men zich kunnen voorstellen, dat het niet van groot belang wordt geacht, of men nu uitgaat van een norm van 1800 ofvan 1400 zuurequivalenten, gegeven de huidige immissie van ongeveer 5600. Men kan zich voorstellen, dat men er
voor kiest om eerst de immissie tel-ug te brengen van 5600 tot 1800 zuuurequivalenten, voordat men duidelijkheid schept over een lagere norm. In deze gedachtengang
zou de discussie over de hoogte van de norm een enigzins academisch karakter hebben, gegeven de grote taak waarvoor het beleid nu reeds smat. In een bepaald opzicht
is deze opstelling te begrijpen, maar men gaat dan voorbij aan een ander van belang

zijnd aspect, namelijk de ernst van de situatie. Als de norm van 1800 te hoog is en een
norm van 1400 meer voor de hand ligt, dan betekent dit dat het beleid voor een aanzienlijk grotere opgave staat. Hiermede komt de vraag naar voren, met welke snelheid
de emissies moeten worden teruggebracht. Het beleid is er in principe op gericht de
bossen, de heide, de vennen en het grondwater in goede conditie te houden of deze in
een ecologisch aanvaardbare toestand te brengen. De snelheid waarmee het beleid
wordt uitgevoerd en de tijd waarin de immissies tot een ecologische norm moeten
worden teruggebracht, speelt hierin een grote rol. Vanuit deze optiek is de discussie
over de hoogte van de ecologisch aanvaardbare norm geen academische. Overigens
heeft men in alle beleidsstukken na het vergaderjaar 1983-1984 het ecologisch criterium van 1800 zuurequivalenten per ha per jaar gehanteerd. Men heeft gesteld, dat het
mogelijk in het voorjaar van 1989 op grond van nieuw onderzoek zou worden bijgesteld.

In het model van duurzame ontwikkeling zoals dat in figuur 8.1 is gepresenteerd, is
een scheiding aangebracht tussen maatschappelijke en natuurlijke aspecten. Deze
scheiding is ontstaan vanuit de eerder gegeven historische schets van de ontwikkeling
van het industrialisatieproces sinds de Industriele Revolutie. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de verandering zoals die is opgetreden in het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en de daarmee gepaard gaande verandering in de besluitvor-

ming. Sinds de IndustriBle Revolutie is steeds meer een beroep gedaan op voorraadgrootheden van het natuurlijke systeem. Het proces van de Industriele Revolutie begon zich af te spelen met steenkool en ijzererts die energiedragers en grondstoffen
vanuit de stroomgrootheden verdrongen. Windenergie en hout werden op grote
schaal vervangen. Op deze manier werden milieuvreemde stoffen als afval tijdens of
na het produktieproces in het milieu gebracht. Bovendien werd gepoogd de bestaande
kringlopen verder uit te breiden, waarbij veelal aanzienlijke hoeveelheden energie en
nutri8nten werden toegevoerd. Deze veranderingen haden eveneens invloed op het
besluitvormingsproces. Voorraadgrootheden zijn gemakkelijk tot particulier eigendom te maken. Het gevolg is geweest dat deze processen steeds beter werden afgeschermd tegen invloeden van collectieve besluitvorming.
In het blokie «Produktie-consumptiesysteem" in figuur 8.1 vinden daardoor steeds
meer economische beslissingen plaats, die zich onttrekken aan beYnvloeding van partijen die niet tot de markttransacties behoren. In het politieke besluitvormingsproces
dient in een parlementaire democratie een correctie plaats te vinden, wanneer deze
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economische beslissingen het belang van het collectief aantasten. Door een steeds
verder gaande concentratie van belangen en macht in de produktieprocessen wordt
deze politieke controle en correctie van steeds groter belang. Ook de rol van de staat
wordt op deze manier steeds belangrijker. Bovendien neemt het belang van de staat
nog toe, naarmate vanuit deze produktiebelangen steeds grotere effecten van zure regen op het collectie f kunnen worden afgewenteld.
Zoals reeds eerder is betoogd heeft de ontwikkeling van het industrialisatieproces zoals zich dat in West-Europa met behulp van de markt ontwikkelde, aan bepaalde
groeperingen voordelen opgeleverd, terwijl milieuproblemen in de vorm van externe
effecten op het collectief werden afgewenteld. Wanneer de staat tot de conclusie
komt, dat aan deze milieuproblemen een eind moet worden gemaakt, ligt het voor de
hand dat de groeperingen die de genoemde voordelen behaalden, zich niet zonder
meer zullen neerleggen bij deze ontwikkeling. Dit verzet kan op allerlei manieren

plaatsvinden.
In de eerste plaats dient men zich te realiseren, dat de groeperingen, die grote belangen hebben verworven bij het industrialisatieproces ook een grote bijdrage leveren
aan andere maatschappelijke belangen die met het marktproces samenhangen. Zo
wordt veel geTnvesteerd in de petrochemische industrie en in raffinaderijen. Daarmede wordt een hoge bijdrage geleverd aan de export van Nederland; er ontstaat een stijging van de toegevoegde waarde; en de met de investeringen verbonden arbeidsplaatsen worden door welhaast iedereen van belang geacht. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat uitgerekend aan de grootste emittenten van verzurende
stoffen in Nederland - de raffinaderijen - geen al te strenge eisen worden opgelegd,
zoals hiervoor is uiteengezet. Dit verzet vindt niet alleen plaats vanuit werkgeverslaingen; strenge milieu-eisen zijn zeker niet populair in vakbondskringen. Zo riep
het plan om een nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrale in het Westelijke Havengebied van Amsterdam te bouwen geen verzet op van de vakbeweging. Maar de
strenge milieu-eisen vond men te ver gaan. Dat ging ten koste van de werkgelegenheid in dit geval. Op zich zelf noemde men de strenge milieu-eisen niet ongewenst,
mits de provincie bereid was de hogere kosten voor haar rekening te nemen. [Anony-

mus, 4 januari 1989.]
Overigens gaat het hier om een con flict datook anderzins interessant is. De bedoelde
strenge milieu-eisen hebben betrekking op de eisen zoals die omstreeks april 1989
gaan gelden. Daarvoor gelden de normen volgens een anderhalfjaar eerder afgesloten
Maatregel van Bestuur. Men was bezig een convenant op te stellen tussen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Samenwerkende Elektriciteits Producenten (SEP). Dit convenantis omstreek april 1989 gereed;
de eisen voor de uitstoot zullen de helft bedragen van de eerder geldende. De SEP is
niet bereid reeds eerder met deze eisen rekening te houden, omdat men stelt dat men
alleen bereid is te bouwen op basis van de bestaande milieu-eisen. Want dat zijn de
geldende eisen. Men gaat er dan echter aan voorbij dat als de centrale draait, de uitworp hoger zal zijn dan op grond van de dan geldende normen is toegestaan. Maar
dan heeft men de vergunning volgens de oude normen. De SEP is wel bereid om v6rstrekkende maatregelen te nemen, maar is niet bereid zich te binden aan een bepaald

resultaat.[Maurits Schmidt, 6 januari 1989.]
De opstelling van de vakbond is in dit geval eveneens van belang. In eerste aanleg ver-
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zette men zich, zoals gezegd tegen strenge milieu-eisen, die mogelijk tengevolge zouden hebben, dat de centrale niet gebouwd zou worden. Uit een oogpunt van werkgelegenheid was men in eerste aanleg voor een kolengestookte centrale: "Dat is nodig
voor de werkgelegenheid in de Amsterdamse haven. Er staan zeshonderd banen op

het spel" stelde een bestuurder van de Vervoersbond FNV. Toen het kantoor van het
Amsterdamse FNV-district als gevolg van deze opstelling werd bezet door milieu-activisten, die een gasgestookte centrale eisten, draaide men bij het FNV bij en zou men
de zaak nog eens bespreken. De eis van een gasgestookte centrale, die de milieubeweging stelt, wordt ondersteund door het SIGE; deze laatste organisatie is een
samenwerkingsverband van 21 bedrijven die zeer veel stroom verbruiken. De Gasunie deed een zeer gunstig aanbod voor de levering van gas voor deze centrale. Het
SIGE ondersteunde een milieuvriendelijk gasgestookte centrale vanwege de lagere
prijs voor stroom. [Hans Moleman, 14 januari 1989.] Tenslotte versoepelde Gedeputeerde Staten de milieu-eisen onder invloed van de onderhandelingen met de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven, zodat het milieubelang toch weer werd
gemarginaliseerd. [Anonymus, 18 januari 1989.]

Het betreft hier een typisch voorbeeld waarbij allerlei belangengroepen elektriciteitsproducenten, vakbeweging, provincie en ministerie - de zwarte piet proberen
weg te spelen naar andere belangengroepen die bij het milieu betrokken zijn. Bij de
aanwezigheid van deze tegenstellingen dreigt het milieu al snel de verliezende partij
-

te worden.

Bij de behandeling van neo-marxistische auteurs is er reeds op gewezen, dat het mi-

lieubelang het snelst het onderspit delft als de maatschappelijke tegenstellingen tussen groepen in de samenleving groot zijn. Dit doet zich de laatste jaren in sterke mate
voor als het gaat om de werkloosheid en het tekort op de begroting van de staatsuitgaven. De laatste jaren is er steeds een werkloosheid geweest, die boven 500.000 arbeidsplaatsen lag. Hierdoor ontstast een zeer sterk beroep op staatsgelden in de vorm
van werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen voor levensonderhoud. De laatste jaren is dan ook steeds gepoogd de collectieve lastendruk te verminderen. Bestrijding van zure regen is echter alleen maar mogelijk door uitbreiding van staatstaken,
die de collectieve lastendruk doen toenemen. Bovendien zullen stringente milieu-eisen het kostenniveau van bedrijven verhogen, waardoor werkgelegenheid en winstgevendheid van bedrijven in het gedrang komt. Een tegenstelling tussen milieu- eisen
en andere maatschappelijke doelstellingen is derhalve snel en gemakkelijk in het leven
geroepen. Dat betekent dat de rol van de staat als verantwoordelijke institutie voor de
reproductie van milieufuncties in het huidige maatschappelijke klimaat voortdurend

onder druk komt te staan.

In het voorgaande was er sprake van dat het milieubelang uitgespeeld wordt tegen andere maatschappelijke belangen. Maar ook het uitspelen van mastschappelijke belangen in de ene sector tegen die in de andere sector komt veelvuldig voor. Juist bij zure
regen is dit door de aard van de problematiek nogal snel gebeurd. Bij zure regen gaat
het om de stoffen S02, NOx en NH3 die door verschillende sectoren worden geEmit-

teerd. Bovendien versterkt de uitstoot van CxHy de vorming van ozon (03), dat de
schadelijke werkingvan S02 en NOx weer blijkt te versterken. De belangrijkste emittenten zijn raffinaderijen, elektriciteitscentrales, het verkeer en de agrarische sector.
Bovendien wordt een groot deel van de Nederlandse ernissie naar het buitenland
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weggeblazen, terwijl eveneens een groot deel van de Nederlandse immissie vanuit het

buitenland afkomstig is. Dat betekent dat Nederlandse emittenten met de
vinger naar
andere Nederlandse emittenten kunnen wijzen, terwijl alle Nederlandse emittenten
gezamenlijk kunnen aandringen op internationale maatregelen, waardoor maatregelen waarschijnlijk nog langer op zich zullen laten wachten. Op deze manier ontstand eind 1988 een soort zenuwenoorlog tussen de minister van Verkeer en Waterstaat, die vond dat de veestapel maar moest inkrimpen en de minister van Landbouw
en Visserij, die vond dat een dergelijke inkrimping niet aan de orde was. In deze discussie bleef de positie van andere emittenten als verkeer,
raffinaderijen en elektriciteitscentrales buiten schot. [Anonymus, 16 november 1988; Anonymus, 17 november
1988; Anonymus, 19 november 1988; Marieke Aarden en Jan Tromp, 3 december
1988.]

In de beleidsstukken ontbreken ten enemale analyses waarin de hier geschetste problematiek van belangen en tegenstellingen tussen maatschappelijke groeperingen, de
verschillende maatschappelijke belangen die in de staatsorganen spelen en
de rol van
het internationale overleg aan de orde komt. In de beleidsstukk
en komt een beeld
naar voren, waarin de formulering van beleidsdoelstellingen als minder zure
regen
zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd kunnen worden, mits de
geschikte
instrumenten aanwezig zijn. Het ontbreken van zo'n analyse wordt mede veroorzaakt
door het ontbreken van een historische analyse van het industrialisatieproces, zoals
dat aan figuur 8.1 ten grondslag ligt. Voor zover er sprake is van een analyse van het
besluitvormingsprocces is dit te vinden in het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, waar gesproken wordt over de noodzaak van verinnerlijking
van de oogmerken van het milieubeheer door de
doelgroepen van dat beleid. Dat
beeld is contrair aan de door ons gegeven analyse. Dit beeld komt een snelle uitvoering van het beleid niet ten goede, omdat het de conflicten bagatelliseert of ontkent.
In figuur 8.1 is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen voorraad- en stroomgrootheden. Reeds eerder is betoogd, dat de overgang van stroomgrootheden naar
voorraadgrootheden grote ecologische consequenties met zich mee bracht. De stoffen uit de voorraden werden na of tijdens de produktie in de kringlopen
geloosd, waar
ze ongekende ecologische problemen veroorzaakten, die nog werden versterkt door
de inzet van nutrienten en energie in de ecologische kringlopen. Zure
regen is een
treffend voorbeeld van deze ontwikkeling, hetgeen hierna wordt toegelicht.
De emissie van S02 ontstaat vooral bij de verbranding van fossiele energiedragers,
waarin sporen van zwavel aanwezig zijn, die bij verbranding tot S02 oxyderen. Het
gaat vooral om olie en kolen, die worden gestookt in elektriciteitscentrales. Het betreft hier voorraadgrootheden, die in de aardkorst in beperkte hoeveelheden liggen
opgeslagen. Het verbruik van deze voorraadgrootheden leidt enerzijds tot de emissie
van SOz en anderzijds tot uitputting van de desbetreffende voorraden. De verbranding van de fossiele koolstof leidt tot de emissie van C02, waardoorhet broeikaseffect
wordt veroorzaakt, dat overigens buiten ons onderwerp van studie valt. Bij de emissie
van SO gaat het om een verschijnsel, dat niet los gezien kan worden van de uitputting
der voorraadgrootheden. Het proces van uitputting speelt zich af aan de inputzijde
van het produktieproces, terwijl zure regen zich voordoet aan de outputzijde van hetzelfde produktieproces.
Bij de uitworp van NOx doet zich een zelfde verschijnsel voor. De emissie doet zich
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voor in het verkeer, de elektricteitscentrales en de raffinaderijen wanneer brandstoffen worden gebruikt. Bij deze verbrandingsprocessen oxydeert de in de lucht aanwezige stikstof tot NOx. De in het geding zijnde brandstoffen hebben een voorraadkarakter. Ook hier gaan uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de vorming van zure
regen hand in hand op dezelfde wijze als bij de emissie van SOz is beschreven. De figuren 8.2 t/In 8.4 geven deze samenhang aan.
Bij de emissie van NH3 ligt de zaak wat gecompliceerder. De uitstoot van stikstofverbindingen vindt plaats via de mest. Er is hier dus geen sprake van voorraadgrootheden maar van stroomgrootheden die voor een groot deel vanuit Thailand in
de vorm van tapioca naar Nederland worden getransporteerd, zoals in het vorige
hoofdstukis uiteengezet. Dit neemtniet wegdat het verbruik van dergelijk grote hoeveelheden organisch materiaal slechts mogelijk is door ruik te maken van voorraadgrootheden in de vorm van vrachtschepen, die met behulp van fossiele energiedragers
de tapioca naar Nederland transporteren. Hier ontstaan dan mestoverschotten, als
gevolg van het doorbreken van de ecologische kringlopen in Thailand, zoals we hiervoor in hoofdstuk 10 zagen. Met behulp van figuur 8.5 waar het verband tussen de intensieve veeteelt en het natuurlijke systeem wordt geschetst, wordt deze problematiek

duidelijk gemaakt.
Vanuit de figuren 8.1 t/In 8.5 wordt duidelijk dat het zure-regenprobleem nauw samenhangt met de veranderingen in het gebruik van stroom- en voorraadgrootheden

sinds de Industriele Revolutie. Bestrijding van zure regen zonder onderkenning van
deze samenhang leidt tot partiale oplossingen. Uit onze analyse volgt dat zure regen
terug te dringen is door verandering aan te brengen in het gebruik van voorraadgrootheden. Het probleem van de uitputting van voorraadgrootheden dwingt ons op
den duur over te gaan tot het gebruik van energiedragers met een stroomkarakter.
Vermindering van zure regen is het gevolg. Het beleid is veel effectiever als het deze
problemen van uitputting en zure regen aan elkaar koppelt. Uit een oogpunt van een

duurzame ontwikkeling is een dergelijke ontwikkeling onvermijdelijk. Wind- en zonne-energie zijn dan geen energiedragers die we wel zouden kunnen gebruiken als dat
zo uitkomt, maar zijn noodzakelijkheden in een proces van de omvorming van de produktie en consumptie in de richting van een duurzame ontwikkeling. Besparing op
energieverbruik valt op een vergelijkbare wijze binnen de doelstellingen van een beleid van duurzame ontwikkeling. Deze conclusies kunnen alleen getrokken worden

als gevolg van de in hoofdstuk 8 geanalyseerde problemen en het daarop gestoelde
model van figuur 8.1 t/m 8.5.
Een dergelijke aanpak ontbreekt in de besproken beleidsstukken. Weliswaar wordt op
een enkele plaats iets gezegd over wind-energie en energiebesparing. Er gaat echter
geen analyse aan vooraf. Het gevolg is dat deze zaken er hier en daar met de oren bijgesleept zijn en in het concrete beleid niet terug te vinden zijn. In het concrete beleid
kunnen alleen die zaken en maatregelen aan de orde komen, die eerst duidelijk in hun
samenhang zijn geanalyseerd. Aan het slot van deze paragraaf kan worden geconcludeerd, dat iedere samenhangende analyse van het industrialisatieproces ontbreekt.
Dit geldt zowel van de samenhang van het produktie-consumptiesysteem met het
ecologische systeem als van het besluitvormingsproces, waardoor zure regen ontstaat.
De machtsverhoudingen en de rol van de staat warden niet geanalyseerd. Het gevolg
hiervan is, dat het beleid niet adequaat kan reageren, als de hiervoor verrnelde
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verschijnselen in het geding zijn. In de volgende paragraaf, waar het concrete beleid
aan de orde komt, wordt dit nader uitgewe
rkt.

11.4. Het gerealiseerde beleid van 1980 t/In 1988
11.4.1. De commotie na acbtjaar zure-regenbeleid

In de loop van het jaar 1988 ontstond er in de pers een algemeen gevoel, dat er te weinig aan de bestrijding van zure regen werd gedaan. Dit hing samen met het steeds vaker beschikbaar komen van resultaten van onderzoek, waaruit bleek dat het
slecht gesteld was met het milieu, waarbij zure regen een
grote rol speelde. Dit gevoelen is vrij
plotseling ontstaan in het laatste kwartaal van het jaar. Zo kon in de Troonrede in
September 1988 nog warden gesteld, dat de kwaliteit van het milieu in Nederland
vooruit was gegaan, met name water en lucht. Maar enkele maanden later was het
beeld totaal anders. Toen verklaarde de minister-president het milieu als het belangrijkste item naast de aanpak van de langdurige werkloosheid. Voor de bestrijding van
milieuproblemen diende offers gebracht te worden: "Milieu is niet alleen een probleem van de minister van milieubeheer, maar voor ons allemaal. Het
gaat gewoon
om de kwaliteit van je economie. Die stel ik voorop".[Anon
ymus, 7 januari 1989.]
Aan het einde van 1988 en het begin
van 1989 is in de Nederlandse politiek steeds
meer op dit probleem ingespeeld. Het rapport Zorgen voor Morgen [F. Langeweg
(Red.), 1988.] en het Nationaal Milieubeleidsplan [Minister van Volkshuis
vesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Landbouw en
Visserij en van Verkeer en Waterstaat, Vergaderjaar 1988-1989.] hebben hierin een
grote rol gespeeld. Het is verleidelijk deze ontwikkelingen hier te analyseren, aangezien de in het geding zijnde zaken in hoge mate
samenhangen met het in de vorige paragrafen geschetste beeld. Dat zou echter een studie apart zijn, die we hier achterwege laten. We beperken ons hier in principe tot het beleid tot het jaar 1988.
11.4.2. De concrete resultaten uan 1980 thn 1988

11.4.2.1. Inkiding

Het concrete beleid zou kunnen worden geschetst door vanuit alle in

hoofdstuk 9 gepresenteerde beleidsstukken de maatregelen te inventariseren en daarna de effectiviteit van deze maatregelen te toetsen aan het verloop van de depositie of de emissies.
Een dergelijke aanpak vraagt een nogal
gedetaileerde inventarisatie, die gemakkelijk
verzandt in opsommingen van allerlei maatrege
len, die weinig effect hebben. We voleen
andere
gen hier
aanpak. We gaan na hoe het verloop van de depositie en de emissies in de loop van de jaren zich ontwikkelde. Bovendien wordt aandacht besteed aan
de van belang zijnde besluitvorm
ing.
Een goed overzicht vanaf 1980 wordt verkregen met
behulp van figuur 2.4.
Uit deze figuur blijkt, dat de totale depositie in de genoemde periode is afgenomen
van ongeveer 5900 zuurequivalenten in 1980 tot ongeveer 5300 in 1987. Hierbij dient
te worden opgemerkt, dat atmosferische factoren een zekere invloed uitoefenen
op
deze cijfers. Bovendien gaat het
hier om depositiecijfers en niet om Nederlandse
emissies. Dat betekent dat verlaging
van de uitstoot elders in Europa zich kan mani-
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festeren in schommelingen in de Nederlandse depositie. In het geval dat de emissies
in de ons omringende landen ongeveer gelijk op met de Nederlandse cijfers zijn afgenomen, geeft figuur 2.4 redelijk nauwkeurig het verloop van de Nederlandse emissies
weer. Uit tabel 4.1 van het onderzoek van Schneider blijkt dat dit ongeveer het geval
is. [T. Schneider (Ed.), 1988, pag 30.] Er zijn wel verschillen in reductiepercentages;
ze zijn echter niet groot.
Uit deze gegevens blijkt, dat de immissie van 1980-1987 met ruim 10%, is gedaald.
Dat is niet veel, als we in ogenschouw nemen met hoeveel verve allerlei maatregelen
in de beleidsstukken werden besproken en aanbevolen. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat er weinig is gebeurd. In de vorige paragrafen werd reeds duidelijk, dat grote tegenstellingen tussen traditionele sectorstructuurpolitiek en een ade-

quaat zure-regenbeleid volop aanwezig zijn. Aangezien het in onze probleemstelling
juist gaat om inzicht te verkrijgen in het tot stand komen van nieuwe doelstellingen, is
het optreden van deze tegenstellingen voor ons belangrijk. We zullen hierna het beleid dan ook analyseren vanuit het voorkomen van deze tegenstellingen.
Als we de depositie per component bekijken, zien we dat de depositie van NH3 is toegenomen, de depositie van NOx ongeveer gelijk is gebleven, terwijl de depositie van
SOz duidelijk is afgenomen. Deze laatste afname vlakt de lantste jaren echteraf.
De eerste indruk is, dat het beleid weinig effectief is geweest. Wanneer men de doelstellingen van het beleid in herinnering roept, zoals die in de verschillende beleidsstukken van hoofdstuk 9 zijn gepresenteerd, is duidelijk dat deze doelstellingen niet
gerealiseerd kunnen worden. In het Milieuprogramma 1988-1991, uit het vergaderjaar 1987-1988 wordt voor het eerst toegegeven dat de beleidsdoelstellingen niet
worden gehaald. Aan de hand van de gegevens uit de figuur 2.4 kan worden geconcludeerd, dat reeds eerder dan in het vergaderjaar 1987-1988 kon worden voorzien dat
de doelstellingen nauwelijks te realiseren waren.
Als we zicht willen hebben op de ontwikkeling van de emissies voor iedere component
- NH), NOx en S02 - is het Milieuprogramma 1988-1991 van belang. Hier staan de
meest recente cijfers over deze ontwikkeling. De cijfers over de emissies zijn steeds
minder recent dan die van de deposities. De laatste cijfers worden immers bepaald
door metingen in het veld, die sneller kunnen warden uitgewerkt dan de cijfers van
emissies. Deze zijn immers eerst beschikbaar nadat alle daarvoor in aanmerking komende ernittenten zijn geenqueteerd, de tellingen zijn verwerkt en door het Centraal
Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. De bedoelde emissies zijn op dit moment tot

het jaar 1985 beschikbaar. Aangezien de cij fers van de depositie van het jaar 1986 en
1987 wel beschikbaar zijn, kunnen we voor deze jaren een indruk verkrijgen aan de
hand van figuur 2.4. In de tabellen 9.1,9.2 en 9.3 vinden we de bedoelde emissie-

cijfers.
11.4.2.2. De resultaten ten aanzien van de S02-emissies
9.1 blijkt dat de SO2-emissie is afgenomen van 465.000 ton in 1980 to'
260.000 ton in 1985. Uit figuur 2.4 kan de conclusie worden getrokken, dat de cijfers
van 1986 en 1987 waarschijnlijk niet lager zijn dan die in 1985. Dat betekent dat de
totale emissie aan S02 met ruim 40% is afgenomen. Dat geldt niet van alle bronnen.
Zo is de uitstoot bij de raffinaderijen met 30% afgenomen en bij de elektriciteitscentrales met ruim 60%. Bovendien zijn de procesemissies met slechts 20% afgenomen.

Uit tabel
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De afname van de emissies wordt voor een belangrijk deel door
beleidsmaatregelen
veroorzaakt Het gast hier om Algemene Maatregelen van Bestuur, waarin het zwavelgehalte van stookolie en de zogenaamde raffinaderijregeling zijn vastgelegd. Het
zwavelgehalte in de brandstof speelt ook een rol bij de industrie, het wegverkeer en
andere bronnen. Hierna worden de verschillende sectoren, waar de uitworp van S02
van belang is, nader besproken.
Bij de elektriciteitscentrales speelt de inzet van de soort energiedrager een rol: gas,
aardolie ofsteenkool. In principe is het mogelijk alle drie de soorten
energiedragers in
een centrale als brandstof toe te passen. Het is echter niet mogelijk van de ene op de
andere dag op een andere energiedrager over te stappen; daarvoor zijn kostbare aanpassingen nodig. Het verdient derhalve aanbeveling enige continuYteit te handhaven
in het gebruiken van een bepaalde energiedrager.
Tot aan het einde van de jaren zeventig werd de inzet van energiedra
gers niet in de
eerste plaats bepaald door argumenten die met
luchtverontreiniging samenhingen. In
het algemeen speelden energiepolitieke overwegingen de
grootste rol. De energiecrisis aan het begin van de jaren zeventig had
op dit punt belangrijke consequenties. Uit
strategische overwegingen leek het gewenst niet teveel van 66n energiedrager afhankelijk te zijn. Diversiteit van energiedragers was als gevolg daarvan een belangrijk uitgangspunt. Vanuit energiepolitieke overwegingen speelde de prijs van de energiedragers een grote rol. Goedkope energiedragers leiden tot een lage kilowatprijs. Overigens dient men zich te realiseren dat de prijsverhoudingen in de loop van de jaren
aanzienlijk kunnen veranderen. Ten slotte is de inzet van bijvoorbeeld aardgas veel
gunstiger voor de uitworp van SOz dan olie of kolen. Ook hiermede werd rekening
gehouden in het beleid tot 1980.
Minister Ginjaar stelde reeds in het begin van de jaren zeventig een norm vast voor
het zwavelgehalte van kolen die in elektriciteitscentrales mochten worden gebruikt
van 0,3%. Deze maatregel had de bedoeling de uitworp van SO2 te beteugelen. Door
minister Winsemius is deze norm aan het begin van de jaren tachtig verhoogd tot
0,9%, maar de rookgassen dienden te worden ontzwaveld. [Henk Tolsma, 17 juni
1983, pag. 2-11.] Deze verandering van opstelling hangt samen met een geplande uitbreiding van kolengestookte centrales. At met alis dit een situatie waarin vele factoren
een rol spelen in het beleid ten aanzien van centrales.
In eerste aanleg heeft men nogal veel elektriciteit opgewekt met behulp van
aardgas
dat geen zwavel bevat. Dat is een belangrijke reden waarom de emissie van S02 in
Nederland in de jaren zeventig aanzienlijk is gedaald. Kolen werden toen weinig gebruikt als brandstofin centrales. Aan het einde van de jaren zeventig waren kolen echter beduidend goedkoper dan aardgas en olie; bovendien wilde men het aardgas niet
te snel opmaken. Als gevolg van deze ontwikkelinge
n kwam aan het einde van de jaren
zeventig met de Kolennota een nieuw beleid op gang, dat voorzag in een aanzienlijke
inzet van kolen als brandstof voor elektriciteitscentrales. [Minister van Economische
Zaken, zitting 1979-1980.] Het is niet voor niets dat deze Kolennota is uitgebracht
door de minister van Economische Zaken, aangezien de
argumenten voor het op grote schaal toepassen van kolen in de eerste plaats werd ingegeven vanuit overwegingen
van energiepolitieke aard. De consequenties van deze verhoogde inzet voor hetmilieu
werden echter wel geanalyseerd. In de not:a wordt
nagegaan welke milieuhygienische
problemen zich voordoen en hoe deze kunnen worden bestreden.
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Vanuit de milieubeweging had men niet zo veel vertrouwen in deze gang van zaken.
dat ande[Ludie Olthof, 1980: 7/8, pag. 3-8.] In de eerste plaats was men van mening,

de inzet van energie uit
re wegen meer voor de hand lagen zoals energiebesparing en
de economische invalshoek,
voor
men
bevreesd
was
Bovendien
stroomgrootheden.
die in de nota overheerste. In de nota wordt gesteld, dat de inzet van kolen van belang
is uit een oogpunt van een dreigend concurrentienadeel voor de Nederlandse industrie, die relatief rneer dan het buitenland gebruik maakte van duur aardgas en dure
olie. [Minister van Economische Zaken, zitting 1979-1980, pag. 137.] Bovendien
wordt vermeld dat men weliswaar uit milieuhygienische overwegingen allerlei maatvan de maatregelen en normen
regelen zou kunnen nemen, maar "bij het vaststellen
dient ook getoetst te worden aan aspecten van economie, energiebeslag, operationaliteit, mimtebeslag en zuinig grondstoffenbeheer." [Minister van Economische Zaken,
«Een structureel
zitting 1979-1980, pag. 125.] In de slotbeschouwing wordt gesteld:
de Nederhogere energieprijs afhankelijk van welke energiedrager sprake is - zou
landse economie met zijn grote exportafhankelijkheid in gevaar brengen". [Minister
van Econornische Zaken, zitting 1979-1980, pag. 140.] De regering meende de bedoelde overschakeling te realiseren met behulp van een convenant, dat door de minister van Economische Zaken en de Samenwerkende Elektriciteitsproducerende Be-

drijven werd gesloten.
Men maakte afspraken over de mate waarin de rookgassen van de kolengestookte centrales zouden worden ontzwaveld. Met staatsecretaris Lamberts-Hacquebard kwam
men in 1982 overeen dat 50% ontzwaveling van de rookgassen akkoord was. In juli
1983 bevestigde de toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer Winsemius deze afspraken. [Broer Scholtens en Piet van Seeters, 24
maart 1984.] Het is evenwel de vraag of deze 50% ontwaveling uit milieu-oogpunt
aanvaardbaar was. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer meende kennelijk dat dit zo was. Dit beeld wordt bevestigd in een interview met Zoeteman, directeur van de Directie Lucht van het ministerie van Volkswaarin vermeldt wordt: "Zoetehuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
technisch mogelijk zijn de uithet
zou
man haalt zijn schouders op over conclusies als
worp van zwaveldioxyde en stikstofoxyden met negentig respectievelijk tachtig procent te beperken. Zuiver technisch gesproken mag dat misschien zo zijn, financieel is
het doodgewoon niet haalbaar". [Henk Tolsma, 1983, pag. 3.] De argumenten van de
minister van Economische Zaken bepaalden hier kennelijk het standpunt en de normen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Een van de centrales die moest worden omgebouwd was de centrale op de Maasvlakte. Er werd een vergunning aangevraagd bij het Openbaar Lichaam Rijnmond.
als voorwaarde werd geDeze gaven een vergunning, waarbij beperkte ontzwaveling
rift in en stelde dat
bezwaarsch
een
echter
and
diende
steld. De provincie Zuid-Holl
gehele ontzwaveling (tot 90%) in dat geval nodig zou zijn. [Anonymus, 7 juli 1983.]
Dat was echter niet conform de afspraken die hierboven zijn weergegeven. Men ging
echter snel en gemakkelijk in dit geval overstag, omdat de prijs hier ook na ontzwavede Kolenling laag blijft, zodat aan (le eis van de minister van Economische Zaken in
nota werd voldaan. [Broer Scholtens en Piet van Seeters, 24 maart 1984.] Opvallend is
in dit geval, dat de milieuvriendelijke eis in de vergunning niet door het beleid van de
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minister van Volkshuisvesting, Ruimteli
jke Ordening en Milieubeheer werd afgedwongen, maar door anderen.
De moeilijkheden begonnen pas echt
met de centrale van Borssele en de Amercentrale. De aanbesteding van de ombouw van de centrale in Borssele diende in
maart
1984 plaats te vinden. CDA-leden in Zeeland hadden in de periode
daarvoor de
CDA-fractie in de Tweede Kanner onder druk gezet om niet akkoord te pan met
50% ontzwaveling van deze centrale. Men vreesde een te grote aantasti
ng van het
leefklimaat in de eigen provincie als slechts
werd
ontzwav
eld.
In eerste
gedeeltelijk
aanleg was de CDA-fractie akkoord gegaan met het voorstel
van minister Winsemius
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer om de kolengestookte
centrales met 50% te ontzwavelen. De druk vanuit Zeeland had echter effect
zodat
begin februari 1984 de CDA-fractie stelde, dat 50% ontzwaveling van de kolencentrales niet voor de hand lag en zeker niet voor Borssele. [Anonymus, 15 februari
1984.] Minister Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimteli
jke Ordening en Milieubeheer deelde de Tweede Kamer mee, dat een
volledige ontzwaveling niet mogelijk
zou zijn, omdat de Samenwerkende
Elektriciteitsproducerende Bedrijven dat te duur
vonden. Bovendien had Gedeputeerde Staten van Zeeland reeds een
vergunning afgegeven voor 50% ontzwaveling. Dit was tegen de zin van Provinciale Staten.
Maar
de milieugedeputeerde van Zeeland stelde, dat Winsemius en Gedeputeerde Staten
schuldig zouden zijn aan onbehoorlijk bestuur als nu plotseling volledige ontzwaveling zou worden geeist. [Anonymus, 21 maart 1984.]
In de Tweede Kamer ging men echter niet akkoord met deze
redenering. Er werd ge-

steld, dat intussen zoveel meer bekend was geworden over zure regen, mede door de
verzuringsnotitie van Winsemius, dat extra eisen rechtvaardig zouden zijn. Men
adviseerde de minister om de inspecteur van
Milieuhygiene in de provincie Zeeland in beroep te laten gaan tegen de vergunning. Hierdoor werd de afgifte van de vergunning
opgehouden en kon de Tweede Kamer extra eisen stellen. Overigens mengde
de minister van Economische Zaken zich eveneens in het debat door te
stellen, dat de extra
investeringen voor het toepassen van extra ontzwaveling door de Weinverbruiker
en
niet door de industrie moest worden
opgebracht. [Anonymus, 21 maart 1984.] Kennelijk wilde hij voor alles de lage prijs van elektriciteit voor industri
8le toepassing,
conform aan zijn Kolennota, veilig stellen.
De Samenwerkende Elektriciteitsproducere
nde Bedrijven gaven zich echter niet gemakkelijk gewonnen. Men verzette zich met hand en tand tegen de
druk vanuit de
maatschappij. De voorzitter van de directie van de Samenwerkende
Elektriciteitsproducerende Bedrijven stelde in een interview: "Als ik bedenk hoe
scherp de Kamer destijds heeft gelet op de kosten van ons
produkt, kan ik me niet indenken dat ze
nu zeggen: heren u rnoet in Borssele
alsnog volledig ontzwavelen. Nee, de Kamer en
de minister hebben geen
wettelijke bevoegdheid om dat af te dwingen. De inspecteur
voor de Milieuhygiene kan inderdaad tegen de vergunning in beroep gaan.
Dan zal
het uitgevochten moeten worden". [Broer Scholtens en Piet van
Seeters, 24 maart
1984.]

Inmiddels gingen ook milieu-activisten zich met de zaak bemoeien en werd
onder andere de schoorsteen van de Amercentrale bezet.
Zij eisten een 100% ontzwaveling.
De directie-voorzitter van de Provinciale Noorbrabantse Elektriciteits
Maatschappij
meende dat men zo niet met milieunormen kon
stelde:
"Als we volledig
omgaan. Hij
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ontzwavelen, en dat is technisch mogelijk, betekent dat zonder meer een verhoging
van onze tarieven, die toch al tot de hoogste in West- Europa behoren. Wat we daarmee bereiken is een verslechtering van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven,
dat krijgt immers met hogere produktiekosten te maken en een stijging van de werkloosheid".[Anonymus, 4 april 1984.] De keuze voor 50% ontzwaveling is door de
overheid gedaan, stelt de voorzitter om het milieu te sparen en bovendien de tarieven
aanvaardbaar te houden. 100% ontzwaveling kost voor een gemiddeld gezin f 60,=
per jaar meer, tenvijl de industrie 160 miljoen gulden per jaar extra moet opbrengen.[Anonymus, 4 april 1984.] Overigens dient hierbij te worden opgemerkt, dat de
elektriciteitstarieven in Noord-Brabant de laagste van Nederland zijn.gan Fransen,
1984, pag. 10]

Na de bezetting van de schoorsteen richtten enkele milieu-organisaties zich tot Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, waarbij zij van de provincie eisten dat deze zo
spoedig maatregelen zou nemen om de uitstoot van S02 van de Amer- centrale terug
te dringen. Men stelde dat de Wet op de Luchtverontreiniging de provincie de mogelijkheid geeft wijziging in de verleende vergunningen af te dwingen. [Anonymus, 5
april 1984; Anonymus, 5 april 1984.] Naast de milieubeweging ging nu ook de landbouw zich met de uitstoot van de centrale bemoeien. De landbouw ondervindt schade
van de uitstoot van S02 en vooral van zware metalen. De Gewestelijke R:tad Zeeland
van het Landbouwschap tekende dan ook beroep aan bij de Kroon tegen de hiervoor
genoemde vergunning voor de centrale van Borssele. [Anonymus, 14 april 1984.]
Daarnaast zijn de gemeente Terneuzen, Kapelle, Goes en Borssele tegenstanders van
50% ontzwaveling. Ook in de gelederen van de Samenwerkende Elektriciteitsproducerende Bedrijven brokkelde de harde opstelling af. Zo diende het Provinciaal
ElektriciteitsbedrijfFriesland een voorstel in om het besluit van 50% ontzwaveling in
Borssele terug te draaien. Men vond het verstandiger stemming over deze motie enkele maanden uit te stellen.[Anonymus, 27 april 1984.]
In de Tweede Kamer nam men de draad weer op in de vaste kamercomrnissie voor
milieubeheer. Men nam daar, op initiatief van CDA en PVDA een motie aan, waarin
werd gesteld dat kolencentrales voor 1 januari 1990 hun rookgassen volledig dienden
te ontzwavelen. Dit diende te gelden voor alle centrales die na 1995 nog in bedrijf
zouden zijn. Minister Winsemius ontraadde deze motie. Hij wilde eerst gesprekken
hierover met Economische Zaken en de Samenwerkende Elektriciteitsproducerende
Bedrijven afronden. Het definitieve standpunt van de regering volgde in september.[Anonymus, 15 mei 1984; Anonymus, 15 mei 1984.]

conflict ontstaan tussen de minister van Economische Zaken en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

In het kabinet was inmiddels

een

heer. De vraag was wie de kosten moest betalen, die gepaard gingen met een ontzwaveling van 100%. De minister van Economische Zaken bleefzich verzetten tegen homening was, dat het grootste deel
gere elektriciteitstarieven, terwijl Winsemius van
door de Samenwerkende Elektriciteitsproducerende Bedrijven moest worden opgebracht. Dat nam niet weg, dat het kabinet begin juni de motie uit de Tweede Kamer

overnam en besloot de kolengestookte centrales voor 100% te ontzwavelen; de centrale in Buggenum viel hier buiten, omdat deze tegen het einde van de jaren negentig
buiten gebruik zou worden gesteld. [Theo Klein, 15 mei 1984.] De centrale op de
Maasvlakte gaf geen problemen meer; de Samenwerkende Elektriciteitsproducerende
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Bedrijven hadden reeds eerder besloten de rookgassen hiervan voor 100% te ontzwavelen. [Anonymus, 27 april 1984.] Deze maatregel bracht immers de
prijs van elektriciteit niet op een te hoog niveau. [Broer Scholtens en Piet van Seeters, 24 maart
1984.]

Met dit kabinetsbesluit was de zaak echter nog niet geregeld. Dit besluit had consequenties voor de centrales van Nijmegen, Borssele en Geertruidenberg. De raad van
Commisarissen van de Samenwerkende Elektriciteitsproducere
nde Bedrijven besloot
begin juni, dat zij het besluit voor Borssele naast zich neerlegden. Zij hielden vast aan
50% ontzwaveling. Men wilde geleidelijk aan naar 100% ontzwaveling. Als de minster 100% ontzwaveling wilde, dan diende het geld door het rijk op tafel te worden
gelegd. [Anonymus, 8 juni 1984.] Bovendien legde men de werzaamheden aan de ombouw van de Amercentrale in Geertruidenberg stil. Men beweerde dat dit noodzakelijk was als gevolg van het kabinetsbesluit. De schade door het stopzetten van 10 miljoen zou op de staat worden verhaald, volgens de directie van de Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maatschappij. [Anonymus, 12 september 1984.]
Uiteindelijk kozen de Samenwerkende Elektriciteitsproducerende Bedrijven in Borssele tot een andere opstelling. Men ging als gevolg van alle maatschappelijke druk uiteindelijk akkoord met 100% ontzwaveling. Bij dit besluit werd duidelijk dat er ook
sprake was van een conflict tussen de Samenwerkende Elektriciteitsproducerende Bedrijven en Economische Zaken. Dit ministerie was van mening, dat op grond van de
uitgangspunten in de Kolennota, de prijs van elektriciteit niet mocht stijgen. Dat betekende dat de extra kosten, die door de Samenwerkende Elektriciteitsproducerende
Bedrijven moesten worden gemaakt voor de 100% ontzwaveling alleen door de kleinverbruikers zou moeten worden opgebracht. De Samenwerkende Elektriciteits
producerende Bedrijven waren zonder meer tegenstanders van een dergelijke ontwikkeling. [Anonymus, 12 september 1984.] Maar de bouw van de Amercentrale wenste
men aanvankelijk niet te hervatten. Kennelijk wilde men dit zo hard mogelijk spelen.
De directie van de Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maatschappij stelde dat
het rijk verantwoordelijk was voor de vertraging en de daarmee samenhangend
e kosten, die uiteindelijk op het hoofd van de consument en de belastingbetaler terechtkwamen [Anonymus, 13 september 1984.]. Hiermede was het conflict over de rookgasontzwaveling van deze kolengestookte centrales in principe tot een eind gekomen.
Schermmutselingen vonden nog plaats wie welk deel van de kosten voor zijn rekening
moest nemen.
Het gevolg was dat de centrale van Buggenum, Geertruidenberg, Borssele en Nijmegen hun rookgassen moesten ontzwavelen. Opvallend is hier de rol van de
minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enMilieubeheer. Het
milieuvriendelijke
beleid werd niet door hem op gang gebracht; hij vond de prijsverhoging voor de gebruiker een argument om geen ontzwaveling toe te passen. De Tweede Kamer moest
hem hiertoe dwingen. In dit geval gaat het om zeer
grote vervuilers. De centrale van
Geertruidenberg, de centrale van Nijmegen en de centrale van Buggenum staan respectievelijk op de tweede, de derde en de zesde plaats in de top-tien van de Nederlandse verzuurders. Uan Fransen, 84/3 pag. 9-11.] Het hier beschreven conflict vindt
zijn oorsprong in de Kolennota, waar de minister van Economische Zaken een lage
prijs van elektriciteit voor de industrie centraal stelde. In 1982 en 1983 waren bewindslieden voor milieubeheer akkoord gegaan
met de consequenties van dit uitgangspunt
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voor de normen: 50% ontzwaveling. Op dit punt bleek dat op kabinetsniveau het economischebeleid- ook in 1982 en 1983 - dominant was ten opzichte van het milieubeleid. Door de druk vanuit de samenleving en de Tweede Kemer werd dit beleid uiteindelijk omgebogen. De toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer nam op dit terrein geen initiatief. Hiervoor was zijn positie in
het kabinet tegenover Economische Zaken kennelijk te zwak. Slechts met behulp van
de druk vanuit de maatschappij en de Tweede Kamer konden milieuvriendelijke normen worden gerealiseerd.
Zoals we in mbel 9.1 zagen, is de vermindering van de S02-Uitworp bij de industrie
beperkt gebleven tot 30%. Dit hangt samen met de emissie-eisen die aan kolengestookte industrieketels worden gesteld. In 1982 zijn deze eisen door de toenmalige
staatssecretaris zodanig versoepeld, dat rookgasontzwaveling niet meer nodig is.
[Anonymus, 82/11 pag. 8.] Het traditionele econornische belang Week ook hier het
zwaarst te wegen in het milieubeleid.
Een aanzienlijk grotere rol in kwantitatief opzicht speelt de relatief geringe afname
van de SO -uitworp bij de raffinaderijen. Deze nam in deze periode af met ongeveer
Overigens verslechtert dit beeld als men de procesemissies, waarvan een substantieel deel door de raffinaderijen wordt veroorzeakt, in de beschouwing betrekt.
Deze namen namelijk met slechts 20% af. Deze geringe afname van de SO2-emissies
hangt samen met het gevoerde beleid in deze periode. Voor raffinaderijen zijn steeds
eisen gesteld san het zwavelgehalte van de te stoken olie en aan de ernissie van SOz in
de rookgassen. Op basis daarvan zijn vergunningen verleend. Deze normen zijn zonder meer als hoog te beschouwen. Zo was de uitworp van raffinaderijen in 1983 volgens tabel 9.1 93.000 ton, maar volgends de geldende vergunningen mochten de raffinaderijen totaal 215.000 ton SO2 uitstoten. [Dave van Ooyen, april 1985, pag. 4-6.]
Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat de raffinaderijen niet op volle capaciteit draaien. Het gevolg van deze situatie is, dat een verlaging van de S02-normen
voor de raffinaderijen geen echte problemen opriep. Veelal was men in staat zonder
grote problemen aan de nog steeds laag gestelde eisen te voldoen. Een verlaging van
de norm leidde derhalve niet tot een verlaging van de uitstoot, maar eerder tot een
verkleining van de ruimte tussen de norm en de uitstoot. Reeds eerder in hoofdstuk 9
is melding gemaakt van de soepele eisen, die men volgens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de raffinaderijen moest opleggen, wilde men voorkomen dat ze hun werkzaamheden elders zouden gaan verrichten. In dat verband is er daar reeds op gewezen, dat deze overplaatsing zeer on3 5% .

waarschijnlijk is.
Overigens dient nog gewezen te worden op de positie van de Nederlandse raffinaderijen. Het is juist dat de Nederlandse raffinaderijen ongeveer 70% van hun produktie exporteren; in de ons omliggende landen ligt dat aanzienlijk lager. In WestDuitsland wordt minder dan 10% geexporteerd. Dat betekent dat onze raffinaderijen
gevoeliger zijn dan de Westduitse voor kostenverhoging. Maar dit argument verliest
weer veel van zijn waarde, als men zich realiseert dat ongeveer de helft van onze export naar West-Duitsland gaat. Uitgerekend daar zijn de eisen, die aan de S02-Uitworp worden gesteld veel strenger dan in ons land. Het optrekken van de Nederlandse eisen tot aan het niveau van die in West-Duitsland kan dan ook geen enkel effect
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hebben op de concurrentiepositie van de helft van de Nederlandse export. [OECD,
Paris, 1984.]
Tenslotte kan men zich de vraag stellen ofverplaatsing van de raffinagecapaciteit naar
andere landen wel verenigbaar zou zijn met het zogenaamde Herenakkoord, waar
overeengekomen is dat de oliemaatschappijen hun behaalde winsten weer in Nederland zouden investeren. Op grond van bovenstaande overwegingen is het uitermate
onwaarschijnlijk dat raffinagecapaciteit naar Duinkerken of zelfs Wilhelmshafen zou
worden verplaatst, zoals Winsernius bij de behandeling van dit punt aan de Tweede
Kamer voorhield. [Anonymus, 2 oktober 1985.]
Overigens doen zich op dit terrein nog andere ontwikkelingen voor, die van belang
zijn. Deze ontwikkelingen werpen een ander licht op het gehanteerde kostenplaatje
van ontzwaveling. Zo vindt er een verandering plaats in het pakket produkten dat
wordt gevraagd. De vraag naar goedkope stookolie neemt af en de vraag naar lichtere
en duurdere fracties neemt toe. Deze veranderende vraag komt men tegemoet door
diepere conversie toe te passen. Zware oliefracties met een hoog percentage zwavel
die na vacuumdestillatie overblijven, worden nog een keer thermisch gekraakt. Esso
en Shell hebben op deze ontwikkelingen ingespeeld door nieuwe installaties te ontwerpen en te bouwen. Esso heeft de zogenaamde Flexicoker ontwikkeld en Shell de
Hyconinstallatie.
De Flexicoker van Esso is enkele jaren geleden in gebruik genomen. In 1980 had Esso
met zijn raffinaderij in Pernis een uitstoot van 28.000 ton. [Openbaar Lichaam Rijnmond, december 1983.] Door het inzetten van de Flexicoker kon de uitworp worden
verlaagd tot in ieder geval 10.000 ton. Volgens mededeling van Verhoog van Esso is
het in principe mogelijk de uitstoot van SO2 nog verder te verlagen tot 5.000 8 6.000
ton. Bij de keuze was van belang dat deze installatie de grootste flexibiliteit heeft ten
aanzien van de te gebruiken brandstof. Er is, volgens Verhoog in de eerste plaats voor
deze installatie gekozen omdat het een rendabele
investering is. Milieu-argumenten
hebben wel een rol gespeeld, maar deze kwamen op een tweede plan.[Willem de
Bruin en Dave van Ooyen, 1986, pag. 8-9.]
Op dit punt dient eerst ingegaan te worden op de werking van een raffinaderij. De
grondstof die in een raffinaderij wordt verwerkt, is ruwe olie - de zogenaamde crude.
Deze ruwe olie kan afkomstig zijn van verschillende winningsgebieden. De Nederlandse raffinaderijen zijn flexibel in de mogelijkheid verschillende typen ruwe olie te
gebruiken. Bovendien is de raffinagecapaciteit ruim bemeten, zodat snel en flexibel
op de ontwikkelingen op de markt kan worden ingespeeld. Een gering deel, minder
dan 10% van de ruwe olie wordt gebruikt voor de opwekking van stoom en voor directe ondervuring. Ruim 90% van de ruwe olie kan op deze maItier tot olieprodukt
worden verwerkt. Dit raffinageproces leidt tot verschillende olieprodukten. De samenstelling van deze output wordt bepaald door de mate waarin de ruwe olie wordt
gekraakt. Uiteindelijk houdt men het zogenaamde residu over. Omdat de lichtere
fracties geen of zeer weinig zwavel mogen bevatten, is het zwavelgehalte van het residu hoog te noemen. Dit residu is eigenlijk het afval van een raffinaderij. Men gebruikt
dit residu bij voorkeur als brandstof in een raffinaderij. Volgens de
zogenaamde
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raffinaderijregeling mag het zwavelgehalte van de brandstof in een raffinaderij niet
hoger zijn dan 2%.1[Reactie Natuur en Milieu aan de Vaste Commissie voor Milieubeheer, 16 maart 1988.] Het zwavelgehalte van het residu is echter hoger. Het residu
wordt daarom bijgemengd met andere laagzwavelige produkten uit de raffinaderij,
zodat toch aan de eis van de raffinaderijregeling wordt voldaan.
Het heeft weinig zin van raffinaderijen te eisen, dat zij een brandstof gebruiken met
een lager zwavelgehalte. Weliswaar is dit mogelijk, want alle olieprodukten uit een
raffinaderij zijn brandbaar, maar hierdoor is er nog geen aanvaardbare oplossing voor
het hoogzwavelige residu. In de praktijk is van het residu weer een bruikbare hoogzwavelige stookolie te maken, die bij gebruik op zee niet aan zwavelnormen is gebonden. Een dergelijke aanpak is uit milieu-oogpunt echter zinloos.
De meest simpele manier om iets te doen aan de uitstoot van S02 is het ontzwavelen
van de rookgassen, die via de schoorsteen de lucht in worden geblazen. Bains geeft
een overzicht van een aantal toepassingen die in een raffinaderij mogelijk zijn. Ter bestreden ton komt hij op bedragen tussenf 1 740,= enf 2 2 00. =. [C .S Bains, mei 1980.]
Van Oostvoorn en Tangena komen uit op f 2500,= per bestreden ton SO2. [F. van
Oostvoorn en V.H. Tangena, maart-april 1985, pag. 40-45.] Dit laatste bedrag wordt
ook gehanteerd in de in het vorige hoofdstuk besproken beleidsstukken. Het gebruiken van een laag-zwavelige ruwe olie in Nederlandse raffinaderijen is weliswaar mogelijk, maar leidt welhaast zeker tot een toename van de S02-UitWOrp elders, waar de
hoogzwavelige ruwe olie wordt verwerkt.
Er zijn echter andere, meer ingrijpende, mogelijkheden om de uitstoot van S02 door
raffinaderijen aanzienlijk terug te drukken. Deze zijn door Pulles en Wiersma onderzocht en op een rijtje gezet. [Tinus Pulles en Doede Wiersma, IVEM-rapport, Nr. 9,
1985.] In de eerste plaats noemen ze een proced6 waarbij het residu wordt vergast en
bovendien warmtekrachtkoppeling wordt toegepast. Bij dit proced6 wordt het residu
in gasvormige brandstoffen omgezet, waarin de zwavel als zwavelwaterstof aanwezig
is. De ontzwaveling hiervan geeft geen grote problemen. In de raffinaderij is, zoals we
zagen stoom nodig voor het raffinageproces. Deze stoom wordt in de raffinaderij opgewekt met behulp van brandstof. Deze stoom is echter ook nog te gebruiken voor
het opwekken van elektriciteit; men noemt dit warrnte-krachtkoppeling. De hierdoor
opgewekte energie kan men deels zel f gebruiken, wat tot besparing op elektriciteitskosten leidt. De totaal opgewekte hoeveelheid elektriciteit is echter aanzienlijk groter
dan de eigen behoefte zodat levering aan elektriciteitscentrales noodzakelijk is.
Als men op deze manier alle raffinaderijen in Nederland met zo'n proced6 zou uitrusten en de overtollige elektriciteit aan de centrales zou leveren, zouden deze centrales
zelf minder elektriciteit behoeven te produceren. Dit heeft tot gevolg dat de bouw van
nieuwe kolengestookte centrales minder urgent wordt, wat uit milieu-oogpunt een
goede zaak is. Aan de andere kant heeft deze aanpak ook gevolgen voor de elektriciteitsprijs. Dit wordt veroorzaakt doordat de elektriciteit die de raffinaderijen aan de
centrates leveren als basislast kan worden beschouwd, die juist voor de centrales het
goedkoopst te produceren is.
Bij dit procedd berekenen Pulles en Wiersma de kosten per bestreden ton SOZ Op
.

1

Laterisdit verlaagd tot 1,5%,terwijlna 1991 1,2% geldt Overigens is het gemiddelde zwavelgehalte van de brandstofvan raffinaderijen in West-Europa 1,1 %.
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maximaalf 1930,=, terwijl onder goede omstandigheden geen kosten optreden maar
een winst totf 7700,= mogelijk is. Een opbrengst vanf 3500,= per ton lijkt hun reeel.
[Tinus Pulles en Doede Wiersma, 1985, pag. 23.]
We gaan hier wat dieper in op de mogelijkheid van diepe conversie, die we al eerder
noemden. De investeringen, die nodig zijn voor ontzwaveling bij diepe conversie, 10pen in de orde van grootte van 50 tot 135 miljoen gulden. [Tinus Pulles en Doede
Wiersma, 1985, pag. 26.] Metde Flexicoker is echtereen investering gemoeid van enkele miljarden guldens. Hieruit blijkt dat er bij dit proces sprake is van een geheel gemoderniseerde raffinaderij, wat door Esso ook wordt gesteld. [Willem de Bruin en
Dave van Ooyen, 1986.] Als het deel van de inst:allatie, dat S02 bestrijdt apart wordt
genomen, kan een winst vanf 3570,= tot 4080,= per bestreden ton SO , worden berekend. Pulles en Wiersma schatten dat Esso op deze manier enkele tientallen miljoenen per jaar extra verdienen door dit proced6 toe te passen. [Tinus Pulles en Doede
Wiersma, 1985, pag. 27.]
De hiervoor genoemde S02-bestrijding heeft Esso derhalve geen geld gekost. Integendeel, de S02-beperking gaat gepaard met een verhoging van de winst. Hieruit
blijkt, dat de uitspraak van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, dat soepele milieu-eisen voor de raffinaderijen nodig zijn om deze
in ons land te houden, geen enkele ondersteuning vinden in de hier aangedragen feiten. Men kan zich moeilijk voorstellen, dat vanuit Esso enige druk op het kabinet is
uitgeoefend in de bedoelde richting.
Men zal die druk elders moeten zoeken. Het meest voor de hand liggend, is de raffinaderij van Shell in Pernis. Op grond van de gegevens van Rijnmond [Openbaar Lichaam Rijnmond, 1983.] en Fransen Uan Fransen, 1984.] kan de uitworp hiervan in
1980 worden gesteld op 64.500 ton, in 1981 op 58.500, in 1982 op 59.000, en in 1983
op 70.000 ton SO2. Dit betekent dat de daling, die in die periode in andere raffinaderijen reeds vorm krijgt, door Shell in het geheel niet gevolgd wordt. Integendeel, ze
neemt een steeds groter deel van de totale uitworp van de Nederlandse raffinaderijen
voor haar rekening; in 1983 is dat meer dan 70%. Dat is meer dan het marktaandeel
van Shell. Fransen weet te vermelden, dat Shell beter dan wie ook de totale uitworp in
de buurt brengt van de toegestane hoeveelheid. Eveneens vermeldt hij dat Shell eind
1983 een vergunning van Rijnmond kreeg ter hoogte van de uitworp van de laatste jaren, toen men op 60-70% van de totale capaciteit draaide. De voorwaarde was dat de
uitworp voor een deel in hoge schoorstenen zou plaats vinden, in plaats van in lage.
Hierdoor zou het leefrnilieu in Rijnmond verbeteren. Shell stelde, dat verscherping
van de milieu-eisen tot gevolg zou hebben, dat ze niet meer met het buitenland kon
concurreren en dat ze daarom de produktie naar het buitenland zou verplaatsen. Uit
de voorwaarden, die Rijnmond aan de vergunning verbond, bleek deze druk zeer effectiefte zijn. [lan Fransen, 1985.]
Overigens is het duidelijk dat ook Shell, op grand van marktoverwegingen, overgegaan is op diepere conversie. Ze is wat later dan Esso; Shell vroeg in 1985 een vergunning bij Rijnmond aan voor een zogenaamde Hycon-installatie voor diepe conversie.

Ook hier is sprake van een algehele modernisering van de raffinaderij. Het pat hier
om een project in de orde van grootte van 2,5 miljard gulden. [Anonymus, 1985/6,
pag. 4.] Hoewel het ook hier om diepere conversie gaat, met geringere uitstoot van
zwavel vroeg Shell toch vergunning :lan voor 53.000 ton per jaar. Fransen heeft uitge-
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rekend hoe groot de toegestane uitworp volgens de Duitse normen zou zijn; hij kwam
tot een niveau van 4.000-8.000 ton per jaar, te bereiken in de periode tussen 1988 en
1993.Uan Fransen, 1985:7/8, pag. 25.]
De vergunning van de Hycon-installatie diende destijds afgegeven te worden door
het Openbaar Lichaam Rijnmond. Rijnmond wilde strenge milieu-eisen in deze vergunning opnemen. Dat leidde tot een diepgaand verschilvan mening met Shell. Door
de Directie Aardolie van Economische Zaken werd Shell onder druk gezet om niet
accoord te gaan met deze strenge eisen. Deze directie en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hadden namelijk reeds eerder verklaard, dat strengere eisen onmogelijk waren. Minister Winsemius voerde een gesprek met de milieugecommitteerde van Rijnmond, waarin duidelijk werd gemaakt
dat Rijnmond geen strengere eisen diende te stellen dan de minister. Daarmede waren strenge milieu-eisen voor de Hyconinstallatie van de baan. Het belang van Shell
had geprevaleerd dankzij de interventie van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. U. Barmentlo, 1988.]
Men kan zich afvragen hoe het te verklaren valt, dat Shell zich op deze manier gedraagt. In dit verband is zeker van belang, dat men de Nederlandse raffinaderijen zo
flexibel mogelijk wenst te gebruiken. Daardoor kan men - afhankelijk van de marktontwikkelingen - iedere ruwe olie inzetten die op dat moment nodig is. Dit geldt uiteraard ook voor ruwe olie met een hoog zwavelgehalte. Door een starre opstelling en
te dreigen met het verplaatsen van raffinagecapaciteit bereikt Shell dat ze zich steeds
in een positie bevindt waarbij van een werkelijke invloed van de overheid op de hoogte van emissies en daarmede op de bedrijfsvoering in de rafTinaderij geen enkele sprake is. Er zijn weliswaar vergunningen met voorwaarden en emissieplafonds; maar
deze zijn zodanig dat ze geen invloed van betekenis kunnen uitoefenen. Dat Shell zich
aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid onttrekt is te volgen. Dat de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zich door Shell op het
verkeerde been laat zetten, is echter alleen maar te begrijpen als men van de veronderstelling uitgaat, dat in het kabinet de minister van Economische Zaken - met het Herenakkoord in de hand - op dit beleid een beslissende invloed uitoefent.
11.4.2.3. De resultaten ten aanzien van de NOronissies
Uit figuur 2.4 blijkt dat hetbeleid er niet in is geslaagd de emissie van NOx vanaf 1980
substantieel terug te dringen. Van 1980 tot 1983 ligt het niveau ongeveer even hoog.
Van 1983 tot 1985 loopt de emissie op; in 1986 is deze iets gedaald, terwijl in 1987 de
uitworp weer hoger is geworden. In dat jaar is bijna het peil van 1980 weer bereikt. Al
met al kan worden gesteld, dat er feitelijk niet veel gebeurd is vanaf 1980.
In de eerste plants dient te worden opgernerkt dat het beleid in Nederland zich pas in
een laat stadium op NOx-bestrijding richtte. Dit neemt niet weg, dat via Algemene
Maatregelen van Bestuur reeds enkele jaren sprake is van een beleid ten aanzien van
een NOrbestrijding. Dit beleid heeft vooral betrekking op de uitworp van automobielen en die van vuurhaarden. Uit tabel 9.2 blijkt dat ongeveer de helft van de uitworp door automobielen wordt veroorzaakt. De elektriciteitscentrales nemen een belangrijke tweede plasts in met bijna 20% van de totale uitworp. De bespreking van de

gang van zaken bij automobielen vindt in het volgende hoofdstuk plaats. Hieraan kle-
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ven namelijk veel internationale aspecten, waardoor een bespreking in een internationaal kader meer voor de hand ligt.
Bij de grotere vuurhaarden komt stikstofoxyde vooral vrij als gevolg van de verbranding van de in de lucht aanwezige stikstof tot stikstofoxyde. Men kan de verbrandingsgassen reinigen of andere branders toepassen, waardoor minder oxyden worden
gevormd. De laatste methode is goedkoper. In verschillende demonstratieprojecten
warden deze technieken uitgeprobeerd voor toepassing in elektriciteitscentrales.
[Broer Scholtens, 28 februari 1987.] De laatste jaren wordt in Nederland een beleid
gevoerd, waarbij men langzamerhand de toegestane emissies verlaagt. Dit heeft echter nog niet tot effect van betekenis geleid.
De invoering van strengere normen vindt dan ook heel geleidelijk plaats, wat zeker
samenhangt met de prijs van elektriciteit. Dit laatste bleek immers bij de invoering
van kolengestookte centrales een cruciale rol te spelen. Ook hier zien we vergelijkbare
ontwikkelingen. De eisen in West-Duitsland zijn bijvoorbeeld voor grotere vuurhaarden strenger dan in Nederland. [L. Olthof,
september 1988, pag. 22.] Dat betekent dat het prijsargument in wezen niet kan worden
gehanteerd.
Vooral bij twee nu nog te bouwen kolencentrales speelt dit een rol. De vergunningen
die de provincie Noord-Holland en Noord-Brabant moeten
afgeven voor een kolencentrale aan respectievelijk de Hemweg in Amsterdam en in
Geertruidenberg dienen
immers eisen te bevatten ten aanzien van de uitstoot van NOx. Beide provincies wensen op dit punt strengere eisen te stellen dan in de vigerende Algemene Maatregel van
Bestuur wordt genoemd. Op dit punt worden de provincies
afgeremd door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
[Notitie van Natuur en Milieu dd. 16 maart 1988 als reactie op de notitie Tussentijdse Evaluatie Verzuringsbeleid.] Dat neemt niet weg dat de provincie Noord-Brabant een lage norm
van 400 mg NOx m in de vergunning opnam, terwijl dit pas volgens een latere Algemene Maatregel van Bestuur noodzakelijk was. [Peter Bielars, sept/okt. 1988, pag. 89.] Dat betekent dat deze provincie poogt een stringent beleid te voeren. Deze norm
steekt echter scherp af bij de huidige Westduitse norm van 200 mg NOx/m3.[L. Olthof, september 1988, pag. 22.] Uit deze gang van zaken kan de conclusie worden getrokken dat er slechts sprake is van een soepel beleid waarin de prijs van elektriciteit
net als bij de ontzwaveling van kolengestookte centrales een grote rol speelt. Als zakelijk argument kan hieraan nauwelijks betekenis worden toegekend, gegeven de veel
strengere Westduitse normen.
11.4.2.4. De resultaten ten aanzien van de NH3-emissies

Uit figuur 2.4 blijkt dat van 1980 tot 1987 de emissie van NH3 een stijgende tendens
vertoont. Dit blijkt ook uit de meer gedetailleerde cijfers van tabel 9.3. In deze tabel
staan slechts de cij fers tot 1986 vermeld. Uit deze cij fers blijkt eveneens dat verreweg
het grootste deel van de emissie in de agrarische sector plaatsvindt. In de agrarische
sector neemt het melkvee en de varkens ongeveer 80%
voor zijn rekening. In eerste
aanleg kan worden geconstateerd dat het beleid na 1980 geen effect van betekenis
heeft uitgeoefend op de geemitteerde hoeveelheden. Dat
neemt niet weg, dat in Nederland een aantal maatregelen is genomen,
dat veel verzet heeft opgeroepen bij de
agrariers. Wij zullen deze maatregelen hier bespreken.
Een belangrijke maatregel, die in 1983 van kracht werd, is de
zogenaamde su-
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perheffing. Deze maatregel is ingesteld door de EG en is in de eerste plaats bedoeld
om de melkoverschotten in de EG terug te dringen. Boeren betalen op grond van
deze maatregelen een heffing wanneer hun melkproduktie boven een bepaald quotum
komt. Deze maatregel heeft duidelijk effect gehad op het aantal melkkoeien in Nederland en daarmede op de NH3-emissie van deze dieren. Tabel 9.3 laat deze ontwikkeling zien. Van 1980 tot 1983 nam de emissie door melkvee toe van 112.000 tot
119.000 ton per jaar. Daarna daalde deze emissie tot 106.000 ton in 1986.
Overigens is deze maatregel - die niet voor de bestrijding van mestoverschotten was
bedoeld - de enige die effectief heeft gewerkt. In tabel 9.3 zien we dat de emissie van
NH3 door andere diergroepen niet is gedaald. Vooral de toename van de emissie door
varkensmest is opvallend. De stijging van deze emissie hangt curieus genoeg - samen met maatregelen die juist genomen zijn om de emissie van ammoniak door varkens- en pluimveemest te beperken.
In mei 1984 was de meerderheid van de Tweede Kamer nog van mening, dat men de
ammoniak-uitworp heel voorzichtig moest aanpakken, omdat de boeren het toch al
moeilijk genoeg hadden. [Anonymus, 15 mei 1984.] Weliswaar was de minister van
Landbouw en Visserij van mening dat op korte termijn maatregelen nodig waren,
maar hij wenste die bij voorkeur te nemen in het kader van de in te stellen Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming. Uit de opstelling van de meerderheid van de
Tweede Kamer bleek wel, dat men vanuit de politiek de boeren niet te veel voor de
voeten wilde lopen.
Aan het einde van 1984 werd plot:seling zonder overleg met de Kamer door de minister van Landbouw en Visserij en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Interimwet Varkens- en Pluimveehouderijen ingediend. De
ministers waren van mening, dat de Meststoffenwet veel te lang op zich liet wachten,
waardoor snel maatregelen dienden te worden getroffen. Bovendien was er een ontwikkeling bij de boeren op gang gekomen in de richting van varkenshouderijen.
De Interimwet hield in, dat in de zogenaamde concentratiegebieden in het oosten en
het zuiden van het land geen nieuwe pluimvee- en varkenshouderijen mochten worden opgericht. De wet bevatte ontheffingsbepalingen voor boeren die op het moment
dat de maatregel van kracht werd reeds bezig waren met de bouw van nieuwe vestigingen. [M. Paumen, 3 november 1984.] Uitbreiding van bestaande vestigingen in
concentratiegebieden was in principe nog met 10% toegestaan.
Deze maatregel kwam hard aan in agrarische kringen. Het ging hier om een rechtstreeks ingrijpen van de overheid in de economische ontwikkelingen, wat men beschouwde als een onjuiste ingreep in het vrije marktmechanisme. Ook het Landbouwschap vond dat de maatregelen het ondernemersschap te veel aantasten. De minister bleef bij zijn standpunt en handhaafde zijn voorstellen, aangezien andere middelen op dat moment niet voor een oplossing konden zorgen. [Anonymus, 15 novem-

ber 1984.]

Hoewel de boeren en de boerenorganisaties flink protest aantekenden, werd de Interimwet realiteit. Het gevolg van deze wet was in eerste aanleg contraproduktief. De
overgangsbepalingen konden in veel gevallen ruim warden geYnterpreteerd; bovendien konden bestaande bedrijven in concentratiegebieden nog met 10% uitbreiden.
Het gevolg van al deze manipulaties was dat van 1983 tot 1986 de NH -emissie door
varkensmest niet afnam, maar voor heel Nederland met 20% toenam. Dat was het
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antwoord van de boeren op het indienen van de Interimwet. Na 1984 kwam er een
stevige lobby op gang om er voor te zorgen, dat de Meststoffenwet minder funest
voor de boeren zou uitpakken. [Marieke Aarden, 29 mei 1986.]
In het begin van 1986 laaide de discussie over de concrete invulling van de Meststoffenwet, die na 1 januari 1987 van kracht zou worden, weer in alle
hevigheid op. Men gooide alle gewicht in de strijd. [Wim Phylipsen, 5 maart 1986;
Anonymus, 11 maart 1986; Hans Horsten, 14 maart 1986.] Ook in de kamercommissie van de Tweede Knmer - waar het ontwerp van de wet werd besproken werden
de
boeren.
deze geluiden goed gehoord. Men pleitte daar voor een soepele aanpak van
De
dat het
6
neer,
op
er
kwamen
voorgestelde maatregelen
[Anonymus, maart 1986.]
vanaf 1 januari 1987 toten met 15 februari 1987 verboden is mest uit te rijden op besneeuwde grond. Bovendien mag er vanaf 1988 in oktober en november geen mest
warden verspreid op grasland. Eveneens in 1988 wordt het verboden in oktober mest
uit te rijden als er een nagewas of een wintergewas wordt geteeld. Op gronden waar
snijmais wordt gekweekt is het verboden mest uit te rijden vanaf de oogst tot 1 november. Op onbeteeld bouwland en snijmaisgrond dient de mest binnen een dag te
worden omgeploegd om de ontwijking van ammoniak tegen te gaan. [Anonymus,
8 april 1986.] Deze maatregelen werden in de eerste plaats genomen om het uitrijden
van mest buiten het groeiseizoen tegen te gaan. In deze periode wordt de mest niet
door de planten opgenomen. Als men toch mest uitrijdt, kan deze alleen maar
vervluchtigen of uitspoelen naar het grondwater. Het uitrijden van mest op besneeuwde en bevroren grond kan alleen maar tot gevolg hebben dat de min of meer
vloeibare drijfmest afstroomt naar het oppervlaktewater.
Daarnaast werden in de wet normen vastgesteld voor de totale hoeveelheid mest die
per hectare op landbouwgrond mocht worden uitgereden. Men gaat hierbij uit van de
hoeveelheid fosfaat, omdat die het gemakkelijkst te meten is. In 1991 warden die normen verder aangescherpt, evenals in 1995. De toegestane hoeveelheid fosfaat per hectare snijmds zal dan van 350 kilo teruggelopen zijn naar 175 kilo. De bedoeling van
1)
deze maatregel is het tegengaan van overbemesting en de vorming van ammoniak.
Bovendien zijn boeren verplicht heffingen te betalen. Het gaat daarbij om een zogenaamde basisheffing en een heffing op te veel geproduceerde mest. De aard van de
maatregelen is zodanig, dat boeren gedwongen zijn bepaalde maatregelen te treffen.
Zo is het uitrijverbod in de winter alleen maar mogelijk als boeren silo's bouwen, waarin de overtollige mest voor enkele maanden kan worden opgeslagen. Ditbrengthoge
mest zullen
investeringen met zich mee. De strengere normen bij het uitrijden van de
ontstaat.
Deze mest
er toe leiden dat eerder in een bepaalde regio een tnest-overschot
dient afgevoerd te worden naar gebieden waar geen mestoverschot is. De zogenaamde mestbanken zijn verplicht deze mestoverschotten af te nemen.
In de volgende jaren bleek dit systeem niet erg overtuigend te werken. In 1987 werd
door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tijdens het mondelinge overleg met de Tweede Knmercommissie voor milieu gepleit

voor strengere eisen met name voor de agrarische sector. [Anonymus, 2 juli 1987.]
Het bleef echter bij enig wapengekletter, want tot op heden bleven deze maatregelen
Uit.

In februari 1988 ontstond echter opnieuw parlementaire discussie over het mestoverschot. [Anonymus, 4 februari 1988.] Boeren hadden namelijk heel weinig mestsilo's
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gebouwd, hoewel ze dit met WIR-subsidie hadden kunnen doen. Het gevolg was dat
de gierkelders in januari en februari overvol raakten en dat aan de mestbanken grote
hoeveelheden mest werden aangeboden. Dit leidde in het begin van 1988 tot problemen die nog versterkt werden door de slechte weersomstandigheden die het uitrijden
van mest so wie so problematisch maakten. Discussie in de Tweede Kamercommissie
van milieu leidde niet tot concrete resultaten. Het werd evenwel duidelijk dat de uitvoering van de Meststoffenwet met grote problemen gepaard ging. Deze hebben
vooral betrekking op de vraag wat er met het overschot aan mest moet gebeuren. Men
kan het wel opslaan of aanbieden aan mestbanken, maar daarmede is nog geen bestemming voor de overtollige mest gevonden.
Bovendien doet zich de vraag voor of de bedoelde maatregelen inderdaad leiden tot
een verlaging van de NH,-emissie. Het transporteren van mest naar gebeiden elders
in het land waar geen mestoverschotten zijn, doet de totale Nederlandse NH3-emissie niet dalen. Bovendien zitten akkerbouwboeren elders in het land niet te wachten
op drijfmest van de zandgronden, waarvan de kwaliteit door verontreiniging met koper en pathogenen niet op voorhand vaststaat. Ook deze discussie in de Kamercommissie leidde niet tot concrete nieuwe stappen. Bovendien lostte het probleem zich
zelf op, aangezien na 15 februari het uitrijden van mest weer werd toegestaan.
Op deze manier kan men niet spreken van effectieve mastregelen, die het mestoverschot drastisch terugdringen. Uit de gepubliceerde cij fers bleek geen enkele afname van de NH3-emissie vanuit de agrarische sector. Aan het einde van 1988 werden
nieuwe gegevens bekend over de immissie van verzurende stoffen in Nederlandse
bossen. [T. Schneider (Ed.), 1988.] Hieruit bleek dat de neerslag van verzurende stoffen aan de randen van bossen aanzienlijk hoger was dan men op basis van
macro- gegevens had geschat. Van deze verzurende stoffen bleek een een zeer groot deel afkomstig te zijn van NH3-emissie uit de agrarische sector. Het gevolg van deze publikaties was een hernieuwde parlementaire discussie over de mestoverschotten. [Anonymus, 2 november 1988.] Deze discussies hadden een eigenaardig karakter. Enerzijds was volstrekt duidelijk welke mastregelen er op grond van de Meststoffenwet
mogelijk waren en welke niet. Anderzijds was er de overtuiging dat deze maatregelen
kennelijk onvoldoende waren; bovendien had de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het zogenaamde Milieubeleidsplan voor half
maart 1989 aangekondigd. De discussies die eind 1988 werden gevoerd hadden het
karakter van een soort generale repetitie voor de discussie die na publikatie van het
Milieubeleidsplan zou losbarsten. Bovendien gaf de discussie in 1988 de mogelijkheid
zo veel maatschappelijke druk uit te oefenen dat de inhoud van het
Milieubeleidsplan
in de gewenste richting zou kunnen worden gedrukt.
De belangrijkste aanzet tot de discussie was een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut, waarin werd nagegaan op welke manier de mestoverschotten het beste konden worden terugedrongen. De resultaten van dit onderzoek waren voor publikatie bedoeld in het rapport Zorgen voor Morgen, dat enkele maanden later door

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Miliehygiene werd gepubliceerd. De resultaten van dit onderzoek werden echter reeds eerder bekend. Het Landbouw Economisch Instituut kwam tot de conclusie, dat voor een goede aanpak van het mestoverschot men niet kon volstaan met het nemen van allerlei technische maatregelen.
Een vermindering van de veestapel met 20% was onontkoombaar. Dit zou gepaard

188

gaan met het verlies van 40.000 arbeidsplaatsdn, terwijl de kosten twee miljard gulden

zouden bedragen. [Anonymus, 12 november 1988.]
Deze gegevens waren een belangrijk politiek feit, aangezien het rapport Zorgen voor
Morgen bedoeld was als een technisch-ecologische onderbouwing van het zogenaamde Milieubeleidsplan, dat half maart 1989 door de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Tweede Kamer zou worden aangeboden. Het was duidelijk dat in dit Milieubeleidsplan de nodige stringente maatregelen
zouden worden voorgesteld. Er ontstond naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van het Landbouw Economisch Instituut dan ook prompt een heftige discussie
over de wenselijkheid de veestapel al of niet te verlagen. De minister van Landbouw
en Visserij verklaarde dat een dergelijke vraagstelling op dat moment niet aan de orde
was. Eerst dienden alle technische maatregelen te worden beproefd.
De opstelling van de minister van Landbouw en Visserij was overigens goed te verklaren. Op dezelfde tijd als het onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut bekend werd, werd een studie gepubliceerd van het Centrum Landbouw en Milieu.
Deze studie was in opdracht van het ministerie van Landbouw en Visserij uitgevoerd.
Het uitgangspunt in dit rapport was hetzelfde als bij het Landbouw Economisch Instituut: een vermindering van de NH3-uitworp door de agrarische sector met 50%, te
bereiken in het jaar 2000 conform de doelstellingen van het beleid. In deze studie
kwam men tot de conclusie dat deze doelstelling bereikt kon worden met zogenaamde
technische maatregelen. Men pakt in deze studie het probleem vooral aan bij de hoeveelheid stikstof die in het voer aanwezig is. Door hier zeer zorgvuldig mee om te
gaan, bereikt men een aanzienlijk lagere hoeveelheid stikstofin de mest. [L.TA. Joosten, F. Stouthart, WJ. van de Weijden, E.E. Biewinga en B.H.W. Edel, November
1988.]
deze studie blijkt overduidelijk, dat de samenstelling van het voer van belang is
voor de ammoniakemissie. Dit speelde bij voorbeeld een grote rol bij het invoeren
van de melkquota in 1983. Op grond van berekeningen had men een de daling van de
emissie met 28% verwacht. Deze bleek echter 10 tot 13% te zijn. De oorzaak is gelegen in de grotere hoeveelheid kracht- en ruwvoer die de boeren toen aan hun koeien
gaven. Hierdoor gaven de koeien meer melk, waardoor het inkomen van de veeboeren op peil bleef. De relatief lage prijs van het veevoer speelt hierbij een grote rol.
De Stichting Natuur en Milieu rageerde op de hier besproken studie door er op te

Uit

wijzen, dat het Centrum Landbouw en Milieu van een achterhaalde situatie uitging.
Het beleid is aangescherpt in die zin, dat in het jaar 2000 de emissies met 70% teruggedrongen moeten zijn. Dat betekent dat ook als een geYntegreerde aanpak van het
mestoverschot effect zou hebben, dat dan toch niet te ontkomen zou zijn san een inkrimping van de veestapel, teneinde de recent vastgestelde emissiebeperking te bewerkstelligen. [Anonymus, 26 november 1988.]
In de loop van 1989 ging de discussie steeds meer in de richting van de vraag welke
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maatregelen in het Nationale Milieubeleidsplan aan de orde dienden te komen. Deze
disc:ussie en de verwikkelingen daaromheen laten wij hier buiten beschouwing.2
11.4.2.5. Het beleid ten aanzien van Vlucbtige Overige Stoffen (V.O.S.)
Deze stoffen, waaronder allerlei vluchtige koolwaterstoffen vallen, die men als CxHy
aanduidt, zijn van belang bij de vorming van ozon. Hun rol is eerst kort geleden onderkend. Het gevolg is, dat nog nauwelijks sprake is van de beperking van de uitstoot
van deze stoffen. In de beleidsstukken komen ze eerst recent ter sprake. Van een beoordeling van het gevoerde beleid kan dan ook geen sprake zijn.
11.4.2.6. Het resultaat van bet flankerende beleid

Onder flankerend beleid verst:tan wij het beleid, dat op zichzel f genomen niet gericht
is op het terugdringen van de emissies zelf met daarop gerichte maatregelen, maar dat
indirect wel effect heeft op het niveau van de emissies. In hoofdstuk 9 zijn enkele beleidsstukken besproken, die effect kunnen hebben op het terugdringen van de emissies van verzurende stoffen. Het gaat om beleid op het vlak van de ruimtelijke ordening en het verkeer zoals de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, Bereikbaarheidscenario Randstad en het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer. Iii deze beleidsstukken wordt betoogd, dat het uitvoeren van de plannen en maatregelen een
gunstig effect heeft op het niveau van de verzuring. Bij de bespreking van deze beleidsstukken in hoofdstuk 9 hebben wij onze twijfels reeds geuit omtrent de juistheid
van deze stellingname. Men kan moeilijk inzien dat het uitvoeren van deze plannen de
zure regen doet afnemen. Het probleem daarbij is echter, dat dit beleid nu moeilijk te
toetsen is; het gaat hier immers om beleidsvoomemens voor de toekomst. De toetsing
hiervan heeft daardoor een enigzins speculatief karakter.
De hierboven vermelde beleidsstukken zijn alle de laatste twee jaar opgesteld. Dat
heeft er toe bijgedragen dat aan het aspect van de zure regen expliciet aandacht is besteed. Dit zou tot de conclusie kunnen leiden, dat slechts gedurende de laatste twee
jaren van flankerend beleid sprake is. Dat is niet het geval. Ook in het begin van de jaren tachtig is op allerlei terreinen van verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening beleid gevoerd dat effecten heeft gehad op het niveau van de verzurende neerslag. Dit
effect werd in deze periode echter niet of nauwelijks in de beschouwing betrokken.
Men voerde dit beleid alsof er van een effect op zure regen geen sprake was. Dit beleid aan het begin van de jaren tachtig, dat evenwel niet als flankerend beleid werd
geformuleerd, is vatbaar voor toetsing aan de doelstellingen van een adequaat beleid
ter bestrijding van zure regen.
Overigens is het opvallend, dat de milieubeweging het hiervoor bedoelde beleid
steeds als flankerend beleid heeft ervaren. Zij heeft steeds gesteld, dat het beleid op
het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, en ruilverkaveling effecten
had op het niveau van de uitworp met verzurende stoffen. Deze invalshoek is pas in
1987-1988 door het beleid op bepaalde terreinen overgenomen. Het gaat hier om het
2

Uit een studie van Van der Tak (1988) blijkt dat er een kloof optreedt tussen de verwachtingen
over vergunningverlening en de realisatie die het gevolg is van de vergunningen. Hij wijst erop,
dat dit in het algemeen wordt veroorzaakt door het optreden van interactieprocessen bij de vergunningverlening. Hij spreckt in dit verband van een naref geloof in de handhaving van verpnningvoorschriften. De besprekcing in hoofdstuk 11 laat zien hoe deze interactieprocessen blijken te werken.
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probleem, dat sectorstructuurpolitiek zich kennelijk kon ontwikkelen zonder dat de
effecten op het milieubeleid in de beschouwing werden betrokken. Dit maakt duidelijk hoe sterk de kracht is van deze sectoren ten opzichte van het milieubeleid. In het
vervolg van deze paragraafwillen we aandacht besteden aan de manier waarop de besluitvorming op dit gebied heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt in de eerste plaats nagegaan welke argumenten de besluitvorming hebben bepaald ten nadele van argumenten op het beleid van de bestrijding van zure regen.
Een van de eerste onderwerpen in dit verband is de positie van het openbare vervoer.
In de recente beleidsstukken op dit terrein wordt gesteld dat het aandeel van het
openbare vervoer dient toe te nemen en dat het gebruik van de auto zo veel rnogelijk
dient te worden beperkt vanwege het effect op het niveau van de zure regen. Kennelijk maken in de ogen van de minister van Verkeer en Waterstaat te veel mensen gebruik van een particuliere auto en te weinig van het openbare vervoer. Hier doet zich
echter de vraag voor, hoe deze situatie is ontstaan.
Het heeft weinig zin om hier alle maatregelen en beleidsvoornemens in de beschouwing te betrekken die ooit in Nederland op dit terrein zijn genomen. Wij beperken ons tot de periode na 1980, omdat in deze periode een beleid van de bestrijding van zure regen aanwezig is en daardoor reEle toetsing mogelijk is. Na 1980 is het
meest in het oog springende beleidsstuk het Tarievenplan Openbaar Vervoer van het
zittingsjaar 1982-1983. [Minister van Verkeer en Waterstaat, Zittingsjaar 19821983.] In dit Tarievenplan werd door de minister uiteengezet, dat de tarieven van het
openbare vervoer moesten stijgen in de periode tot 1987. Men ging daarbij uit van
een stijging voor het stads- en streekvervoer met 10% per jaar, komend op de stijging
van de kosten van levensonderhoud. Voor de spoortarieven werd een stijging van 3%
per jaar gehanteerd. Bovendien werden de zones voor het stedelijke busverkeer verkleind, zodat ritten van enige lengte in de grote steden op deze manier aanzienlijk

duurder werden.

Voor de argumentatie van

deze verhoging werd gewezen op de toenemende rijks-

bijdragen in het tekort voor het openbare vervoer. Een reiziger bij het openbare vervoer betaalt slechts voor een deel de door hem of haar veroorzaakte kosten. Het deel
dat zij niet voor haar rekening neemt, leidt tot een verhoging van het tekort bij het
openbare vervoer en daarmede tot een verhoging van de rijksbijdrage in dat tekort.
Dit leidt tot hogere uitgaven van het rijk en daarmede tot een vergroting van het financieringstekort. Dit laatste wordt door de minister als zeer ongewenst gezien. De
oplossing van dit probleem wordt door de minister gezocht in een daling van het aantal reizigers in het openbare vervoer. Zo'n daling doet aan de ene kant de inkomsten
van de openbaar vet·voersmaatschappij dalen, maar de tekorten van deze maatschappijen nemen als gevolg van een daling van de activiteiten af. Daarmede is het onheil
van een toenemend financieringstekort afgewend.
Men wil een afname van het tekort met 456 miljoen gulden. Men bereikt dit door een
toename van de inkomsten door duurdere kaartjes van 168 miljoen gulden. De rest
van de afname van het tekort van 288 miljoen wordt opgebracht door mensen die
geen gebruik meer maken van het openbare vervoer, want "waar het aantal reizigers
terugloopt zal het voorzieningen niveau aan de verminderde vraag worden aangepast". Het Tarievenplan becij fert het aantal arbeidsplaatsen dat als gevolg hiervan zal
verdwijnen: 1.000 bij het stadsvervoer en 200 bij de spoorwegen. Deze maatregelen
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riepen veel verzet op, vooral vanwege de sociale effecten op bepaalde groepen in de
samenleving, voor wie het openbare vervoer moeilijker bereikbaar werd. Ook in de
milieubewegingwerd op deze sociale aspecten gewezen. [Willem de Bruin, 1983, pag.
8-9; Marnix Bruggeman, juli/augustus 1984, pag. 12-13.] Bovendien wees men in de
milieubeweging op de effecten van deze maatregelen op de uitstoot van zure stoffen.
In de besluitvorming werden deze argumenten echter niet van belang geacht. Ook in
dit geval prevaleerden zeer duidelijk traditionele econornische doelstellingen.
De recente beleidsstukken van de minister van Verkeer en Waterstaat, waarin de rol
van het openbare vervoer wordt benadrukt als instrument om zure regen te bestrijden
doen dan ook nogal wonderlijk aan. De minister heeft zelf een situatie gecreeerd,
waarbij het aantal passagiers in het openbare vervoer als beleid is teruggebracht.
De discussie over de rol van de auto en die van het openbare vervoer is al vele jaren
gevoerd. Zo deed de Centrale Raad voor de Milieuhygiene reeds in 1984 een advies
uitgaan aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
om de rol van de auto terug te dringen met het oog op het openbare vervoer. Hierbij
worden argumenten gebruikt op het vlak van de bestrijding van zure regen. BOVAG
en RAI - de autolobbies - reageerden "verbijsterd over de voorstellen. Het advies
komt neer op autootje pesten, dat niet serieus genomen kan worden . . [Anonymus,
11 mei 1984.] Het terugdringen van het belang van de auto met argumenten op het
vlak van de milieuhygiene roept kennelijk zowel in de maatschappij als in het kabinet
zeer negatieve reacties op. Ook in het beleid van het kabinet blijkt dit beleid van het
bevoordelen van de auto en het benadelen van het openbare vervoer zeer consequent
gevoerd te zijn in de jaren tachtig. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond, die de kosten van de auto vergeleek met die van het openbare vervoer over de
periode 1978-1987. [Anonymus, januari 1989, pag. 30-31.]
Uit dit onderzoek blijkt dat tot 1980 de autokosten relatief sneller stijgen dan de kosten van het openbare vervoer met name van de trein. Dan treedt een sterke ombuiging op en dalen de autokosten sterk ten opzichte van het algemene prijspeil. Bij de
trein zien we het omgekeerde beeld. Daar neemt de prijs steeds toe ten opzichte van
het algemene prijspeil. De conclusie is duidelijk: de trein wordt relatief gezien steeds
duurder en de auto wordt steeds goedkoper. De conclusie van Consumentenbond dat
de overheid er niet in slaagt de tarieven van openbaar vervoer en de autokosten in de
gewenste richting te brengen is onjuist. Het is zoals we hiervoor zagen bewust beleid
geweest de onderlinge verhouding van deze kosten in de geschetste richting te doen
ontwikkelen. Op dit punt is het beleid van de minister van Verkeer en Waterstaat zeer
goed geslaagd. Overigens is bij deze studie van de Consumentenbond nog geen rekening gehouden met de wijze waarop de minister van Financien dit beleid ondersteunt.
Reeds eerder is er vanuit de milieubeweging op gewezen dat de fiscus de automobilist
in de watten legt. [Pietet Janse, 1985, pag. 14-17.]Door de structuur van de loon- en
inkomstenbelasting en het daarin voorkomende reiskostenforfait wordt suburbaan
wonen en vervoer per auto naar het werk eerder gestimuleerd dan afgeremd. De vergoeding die van de werkgever wordt ontvangen voor afgelegde kilometers werkt duidelijk in het voordeel van de autobezitter. Hoe meer kilometers voor "de baas" worden gereden, hoe groter het deel van de vaste lasten is dat op hem kan worden afgewenteld. Daarbij komt nog dat de verhouding tussen vaste en variabele kosten voor de
reiziger met het openbare vervoer veel ongunstiger is dan voor de bezitter van een
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eigen auto. Als de uitgaven voor de aanschafvan een eigen auto eenmaal zijn gedaan,
zijn de variabele kosten per afgelegde kilometer in veel gevallen aanzienlijk lager dan
bij vervoer per trein. Autobezit leidt er dan al snel toe dat het vervoer per openbaar
vervoer door de autobezitter niet meer als een serieus alternatief wordt ervaren. De
verhouding tussen vaste en variabele kosten is steeds onderwerp van beleid geweest.
Op dit punt kan de conclusie over het flankerend beleid duidelijk zijn: Er is geen sprake geweest van flankerend beleid ten aanzien van het openbare vervoer dat gunstig is
geweest voor de neerslag met verzurende stoffen. Het tegendeel is het geval. De uitspraak van de voorzitter van de Stichting Blij dat ik Rij "De automobilist ziet weinig
terug van zijn geld" wordt dan ook niet door het feitelijke beleid ondersteund. [Willem Beusekom, 19 augustus 1985.]
Een volgend punt dat bij dit flankerend beleid van belang is, is de maximumsnelheid
op autowegen. Tot voor kort was deze 100 kilometer per uur. Bij het instellen van
deze maximumsnelheid hebben verschillende argumenten een rol gespeeld, zoals de
grotere veiligheid, het zuiniger gebruik van de brandstof en de geringere belasting
met verzurende stoffen. Na de zogenaamde oliecrisis in de jaren zeventig meende
men algemeen, dat zo'n maatregel verstandig was. In de loop van de jaren tachtig
kwamen er steeds meer stemmen en vooral uit beleidskringen van de VVD, om de
maximumsnelheid op autowegen te verhogen. Dit neemt niet weg, dat steeds door de

minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is betoogd dat
zo'n maatregel ongewenst was omdat daardoor de uitworp van stikstofoxyden veel
hoger zou zijn. Bij een snelheid van 120 kilometer per uuris de uitworp aan NOx 40%
hoger dan bij 100 kilometer per uur. Reeds in 1984 stelde de minister zich op dit
standpunt. [Theo Klein, 30 oktober 1984.1 Reeds eerder was de discussie over de
maximumsnelheid vanuit de VVD gevoerd. Met name Mevrouw N. Smit-Kroes gebruikte in 1982 in haar verkiezingscampagne deze snelheid als een belangrijk onderwerp. Zij beloofde de maximumsnelheid te verhogen tot 120 kilometer per uur. Na de
verkiezingen werd zij minister van Verkeer en Waterstaat, zodat ze aan de slag kon.
De minister Korthals Altes verklaarde zich voorstander van een maximumsnelheid
van 120 kilometer per uur, omdat een snelheid van 100 kilometer voor de politie niet
te controleren was. Deze lage snelheid leefde zo slecht bij de automobilist, dat aanpassing van de wet aan het gedrag van de automobilist voor de hand lag. In dat geval zou
de maximumsnelheid van 120 kilometer per uur wel te controleren zijn met dezelfde
middelen. [Theo Klein, 30 oktober 1984.]
Op allerlei manieren werd betoogd waarom een verhoging tot 120 kilometer van belang was. Zo adviseerde de Centrale Politie Verkeerscommissie aan de minister van
Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie de maximumsnelheid te verhogen. Ook hier is hetargumentdatde automobilist de maximumsnelheid overtreedten
dat zulk gedrag niet te corrigeren valt. [Anonymus, 11 mei 1985.] Tot aan het einde
van 1987 vinden er dan hier dan daar discussies plaats over het onderwerp, maar er
gebeurt in feite niet veel anders dan het bewerken van de publieke opinie vanuit de
verkeers- en vervoerssector. De milieubeweging keert zich in deze discussie fel tegen
de verhoging. Men stelt dat het uit het oogpunt van een zinvol beleid tegen zure regen zeer slecht is de maximumsnelheid te verhogen. Men wijst op het feit, dat in de
beleidsstukken van de minister van Volt:shuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
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Milieubeheer duidelijk wordt gesteld dat een hogere snelheid tot een aanzienlijk hogere emissie van stikstofoxyden

leidt.

[Anonymus, 7 december 1987.]

Begin 1988 wordt de kwestie door de minister in de Tweede Kamer gebracht. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer stelde in een vertrouwelijke brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat dat de verhoging van de
maximumsnelheid niet kon doorgaan, want «De geloofwaardigheid van mijn beleid
Zal getoetst worden aan de vraag of er 120 kilometer gereden mag worden". [Marieke
Aarden, 9 maart 1988.] Deze opstelling van de minister lag nogal voor de hand, want
toen was reeds door het beleid toegegeven dat de doelstellingen van het zure- regenbeleid niet zouden worden gehaald. In de notitie Verkeer en Milieu, waar zelfs de
handtekening van de minister van Verkeer en Waterstaat onder stond, werd gesteld
dat de groei van het autopark en het aantal afgelegde kilometers het beleid ontkrachtte en dat stringente maatregelen moesten worden genomen.
Men kan zich niet goed voorstellen hoe het mogelijk is dat men beweert dat uit een
oogpunt van milieubeleid stringente mastregelen nodig zijn om het autoverkeer in te
dammen en dat men tegelijkertijd de maximumsnelheid wil verhogen. Twee oud-ministers van Milieubeheer uit de VVD-hoek, Winsemius en Ginjaar, hebben nog gepoogd de verhoging van de maximumsnelheid tegen te houden. Maar ook dit baatte
niet en zo werd met ingangvan 1 mei 1988 de maximumsnelheid op autowegen verhoogd tot 120 kilometer per uur. Bewindslieden presteerden het om in de Tweede
Kamer vol te houden dat deze maximumsnelheid van 120 kilometer beter voor het
milieu zou zijn dan de ongeloofwaardige chaos bij 100 kilometer. De meerderheid
van de Tweede Kamer honoreerde hiermede de verkiezingsbelofte, die de minister
van Verkeer en Waterstaat destijds had gedaan. Een curieus detail is nog, dat de notitie Verkeer en Milieu tegelijk met de maximumsnelheid in de Tweede Kamer werd
behandeld .[Anonymus, 10 maart 1988.]
Als we dit flankerende beleid nader beoordelen, is het evident dat in dit geval de verkiezingsbelofte van de VTTI) een grotere rol heeft gespeeld dan het belang van de bestrijding van zure regen. Achter deze verkiezingsbelofte gaat het belang schuil van de
sector verkeer en vervoer, die niet gebaat is bij een lage maximumsnelheid en die het
milieubelang hieraan ondergeschikt maakte.
Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is eveneens aan te duiden als flankerend beleid. Zoals we in hoofdstuk 9 zagen, gant het hier om het terugdringen van
het belang van de auto. De belangrijkste maatregel is het invoeren van road-pricing
op de belangrijke autowegen in de Randstad gedurende de spits. Deze maatregel
moet ingaan in 1995. Overigens wordt verder het autoverkeer niets in de weg gelegd.
Integendeel, het geld dat via road-pricing wordt ontvangen, wordt besteed aan het
bouwen van tunnels in de Randstad. Bovendien merkt men in de stukken op, dat het
aantal automobielen nog zal toenemen tot 7 miljoen. Men kan dan ook niet inzien,
dat dit flankerende beleid een werkelijke bijdrage levert aan de bestrijding van de
emissie van stikstofoxyden. De groei van het autopark en het aantal afgelegde kilometers gaat gewoon door, terwijl eerst in 1995 in een beperkt deel van het land een systeem van road-pricing wordt ingevoerd, waarmede geen enkele ervaring is opgedaan.
Overigens is heteen instrument datuitgaat van de effectiviteit van de prijsverhogende
instrumenten. Algemeen bestaat dan ook de vrees, dat deze maatregelen in de eerste
plaats tot een kostenverzwaring van de auto zullen leiden. Bovendien kan niet worden
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ingezien hoe met dit beleid een beperking kan worden bewerkstelligd in de emissie
van stikstofoxyden door het autoverkeer. [Anonymus, 1 december 1988.] Dat betekent dat bij dit flankerende beleid geen sprake is van een versterking van het zure-regenbeleid. Hetzelfde kan worden gezegd van het Bereikbaarheidscenario Randstad,
dat immers van dezelfde instrumenten uitgaat. Het zijn ook hier de belangen van de
sector verkeer en vervoer, die de doorslag geven.
Van de in hoofdstuk 9 genoemde beleidsstukken dient nog de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening te worden genoemd. In deze nota is niets te bespeuren van enig sanvullend beleid op het gebied van de bestrijding van zure regen. Dat betekent dat ook
dit flankerende beleid geen bijdrage levert.
Een laatste onderwerp van beleid, dat hier aan de orde dient te worden gesteld is de
landbouw. Deze zorgt voor een grote emissie van NH3. De directe bestrijding van
deze emissie is reeds in een vorige paragraaf behandeld. Daarnaast wordt echter ook
een algemeen beleid voorgest:tan, dat primair op de landbouwsector als zodanig is gericht. Een van de belangrijkste beleidsinstrumenten op dit terrein is de ruilverkaveling of de landinrichting, zoals de recente term luidt. Het instrument van de ruilverkaveling is bedoeld om tot een optimale inrichting van het landelijke gebied te geraken. Bij de ruilverkaveling zoals die tot voor kort werd uitgevoerd, betekende optimaal een optimale inrichting ten behoeve van de landbouw. Door de milieubeweging
is er steeds op gewezen dat deze voor de landbouw optimale inrichting gepaard gaat
met een grote schade aan natuur en landschap. U.G. de Molenaar, 1980; Douwe Bartstra, 1979/2, pag 10-16.] In onze studie is deze aantasting niet van belang. Maar door
de zogenaamde optimale inrichting van het landschap, vindt er een sterke intensivering plaats van de landbouw. Deze intensivering leidt tot een grote veebezetting per
hectare en daarmede tot een grote emissie aan stikstof.
is nagegaan wie van deze kostbare ruilverkavelingsobjecten, die het rijk
zwaar subsidieert, profiteert. [S. Algra, 1980/1, pag. 3-14.] Zijn conclusie was duidelijk. De grote winst wordt behaald door de grote bedrijven en de Nederlandse betalingsbalans als gevolg van de toenemende afzet. Belangen van het beleid voor de
bestrijding van zure regen worden door hem niet gevonden. Integendeel, het beleid is
erop gericht de veebezetting te verhogen en daarmede nemen eveneens de mestoverschotten toe. Aan dit beleid worden jaarlijks enkele honderden miljoenen guldens
besteed. Ook bij dit flankerende beleid is er geen sprake van enige bestrijding van de
emissie aan NH3. Integendeel deze emissie wordt verhoogd door het ruilverkave-

Door Algra

lingsbeleid.
Als gevolg van de steeds toenemende kritiek op het traditionele ruilverkavelingsbeleid

is de Ruilverkavelingswet in 1985 vervangen door de zogenaamde Landinrichtingswet. In deze wet wordt aan het belang van natuur en landschap een grotere rol toegekend. In de Landinrichtingswet gaat het echter nog steeds om intensivering van de
agrarische bedrijfsvoering, die uiteraard de mestoverschotten vergroot. [Ben Hermans, 1985/4, pag. 12-15.] Op dit punt is dus nog niets veranderd, vergeleken met de
oude Ruilverkavelingswet. Bij alle in voorbereiding zijnde landinrichtingen zien we
dan ook nog steeds dat intensivering de maatstafis, die gebruikt wordt bij de toekomstige inrichting van het landelijke gebied. Dit flankerende beleid is volstrekt contrair
aan het beleid op het terrein van de bestrijding van zure regen.
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11.5. Enkele conclusies
Over het voorgenomen beleid, dat in hoofdstuk 9 is weergegeven, en de realisering
van het beleid kunnen enkele conclusies worden getrokken, die in het kader van onze
probleemstelling van belang zijn:
- In de beleidsstukken, zoals die in hoofdstuk 9 zijn besproken, worden vele behartenswaardige zaken over zure regen op een rijtje gezet. Reeds in een relatief vroeg
stadium heeft het Nederlandse beleid ingespeeld op de na 1980 optredende bossterfte. In de bedoelde nota's worden echter weinig concrete maatregelen aangekondigd. Vooral als het over de agrarische sector gaat, leest men iedere keer weer
over allerlei maatregelen, die zouden kunnen worden getroffen, maar daar blijft
het veelal bij. De maatregelen die men in de agrarische sector treft, blijken weinig
effectief te zijn als het over beteugeling van de uitworp gaat. Hetzelfde geldt voor
de uitworp van stikstofoxyden, die ondanks allerlei voorgenomen beleid niet ge-

-

daald is.
De economische uitgangspunten in de beleidsstukken zijn tot 1984 duidelijk neoklassiek. Na 1984 verschijnt een ecologische norm van 1800 zuurequivalenten als
ecologisch criterium van beleid. Opvallend is dat in de beleidsstukken die betrekking hebben op het flankerende beleid de gehele periode de neo-klassieke uitgangspunten zeer dominant aanwezig zijn.
In de nota's van de overheid wordt nergens enige poging gedaan een analyse te
verrichten van de machtsverhoudingen zoals die een rol spelen bij de totstandko-

mingvanhetmilieubeleid.Hetgevolgis, datgeen inzichtkan ontstaanindepositie
van de overheid. Het gevolg is, dat het beleid niet in staat is adequaat tegenspel te
-

-

leveren als deze verhoudingen van belang zijn.
Opvallend is, dat lagere overheden als het Openbare Lichaam Rijnmond of de
provincies in een mintal gevallen een strenger milieubeleid willen voeren dan de
centrale overheid. Op dit punt is er van homogeniteit van de staat dan ook geen
sprake. Dit strengere beleid hangt waarschijnlijk samen met de mate waarin men
in de kleinere regio last heeft van de effecten van een minder streng beleid.
De rol van de milieubeweging is van groot belang. In de eerste plaats speelt een
grote rol het beschikbaar stellen van geschikte informatie. In veel gevallen blijkt
deze nietvan de overheid te komen maarvan de milieubeweging. Daarnaastspeelt
ze een grote rol in het onder druk zetten van de besluitvorming door het voeren
van acties. Zonder deze invloed zou het zure-regenbeleid nog veel slechter zijn
geweest.

-

-

Werkgevers- en werknemersbelangen verzetten zich in een aantal gevallen tegen
strenge milieu-eisen. Concrete ondersteuning van milieu-eisen komt nietvoor.
De macht van bepaalde groeperingen valt in enkele gevallen sterk op. Met name
Shell en de agrarische sector dienen hier te worden genoemd. Het is opvallend
hoe deze belangen worden ontzien. Tien jaar zure-regenebeleid heeft er niet toe
geleid, dat de emissie van NH; is afgenomen. Dit klemt des te meer, aangezien
maatregelen in deze sector voor een groot deel de Nederlandse economie ten
goede komen. De olieraffinaderijen en Shell in het bijzonder worden als het ware
op hun wenken bediend. De gang van zaken rond de vergunning van de Hyconinstallatie spreekt op dit put:tt boekdelen. Bovendien wordt aan de Tweede Kamer
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-

informatie verstrekt over de concurrentiepositie van de raffinaderijen in Nederland, die met de beste wil van de wereld niet als juist is te beschouwen.
Reeds in een vroeg stadium was duidelijk dat de doelstellingen van het beleid niet
werden gehaald. Dit was niet plotseling in 1988 het geval. Men heeft zeer bewust
een beleid gevoerd dat tot problemen op het terrein van zure regen moest leiden,
onder andere door
- het verhogen van de maximumsnelheid naar 120 km per uur, waardoor de
uitworp van NO* 40% hoger is dan bij 100 km,
- het stelselmatig bevorderen van het auto vervoer door steeds lagere prijzen
per a fgelegde kilometer, terwijl men de prijzen van hetopenbare vervoer con-

-

sequent verhoogde,
het blijven uitvoeren van kostbare ruilverkavelingen, waardoor de emissie van
NH3 kon toenemen,
het niet-nemen van effectieve maatregelen in de agrarische sector,

het neg6ren van goed uitvoerbare plannen van de milieubeweging,
het beschermen van de belangen van Shell - de grootste verzuurder van Nederland tegen de milieubelangen,
het toepassen van veel mildere eisen dan in West-Duitsland,
-

-

het neg6ren van de emissie van NO* door vliegtuigen.
De indruk bestaat dat het knelpunt niet wordt gevormd door een gebrek aan goed
werkende instrumenten. Het probleem is veel eerder dat men de effectieve instrumenten niet gebruikt.
- In de geschiedenis van het zure-regenbeleid is geen bevestiging te vinden van
orthodoxe Marxistische staatstheorieen. Het is niet zo geweest, dat de staat de
beschermer is geweest van het kapitaalbelang. De relatieve bescherming van olieraffinaderijen en de agrarischesectorhangtvooral samen methetbelang, datwordt
toegekend aan traditionele economische variabelen als de exportpositie, de betalingsbalans, het financieringstekort en het terugtreden van de overheid. Kapitaalbelangen zijn hierbij zeker niet ondervertegenwoordigd.
De neo-klassieke theorie wordt evenmin bevestigd. We zien zeker geen overheid,
dienadatalle belangen zijn afgewogen, in alle rationaliteitkomt toteen vaststelling
van het algemene belang.
- De rol van de overheid wordt veeleer bepaald door de maatschappelijke tegenstellingen, die in het overheidsapparaat verder worden gearticuleerd. De ecologische norm van 1800 zuurequivalenten wordt door andere belangen in het overheidsapparaat geen strobreed in de weg gelegd. Maar de sectorstructuurpolitiek
ten aanzien van verkeer en vervoer, landbouw en een expanderende produktie
wordt zodanig gevoerd, dat het facetbeleid milieu in werkelijkheid geen schijn van
kans laijgt deze ecologische norm te realiseren. Het flankerende beleid met de
daar heersende opvattingen over een expanderende produktie vaagt het milieubelang weg. Aan de produktiefactor natuur wordt daar geen zelfstandige plaats
toegekend.
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HOOFDSTUK 12

Het internationale beleid getoetst

12.1. Inleiding
ten aanzien van zure regen manifesteert zich vooral in het
kader van de Europese Gemeenschap. Op de conferenties van de Economic Commission of Europe wordt door Nederland uiteraard ook internationaal beleid gevoerd.
Dit beperkt zich echter vooral tot het uitoefenen van een zodanige druk dat een zo
hoog mogelijke reductie van verzurende stoffen wordt gerealiseerd. Deze is dan nog
steeds lager dan de Nederlandse doelstellingen. Dat betekent dat het Nederlandse internationale beleid op dit type conferenties niet botst met binnenlandse machtsgroeperingen. Zonder enig probleem kan Nederland zich daar opstellen als een voorloper

Het internationale beleid

op het gebied van de bestrijding van zure regen.
De zaak komt enigzins anders te liggen als het erom gaat de algemene reductie-doelstellingen te vertalen naar concrete maatregelen in Nederland of als onderhandelingen binnen het kader van de Europese Gemeenschap moeten worden gevoerd. In de
Nederlandse beleidsstukken wordt steeds gesteld, dat alleen een internationale aanpak effect kan hebben. Maar Nederland exporteert meer verzurende stoffen dan het

importeert.
Het pleidooi voor een internationale aanpak, dat in de Nederlandse beleidsstukken zo
vaak voorkomt, doet dan ook hypocriet aan. Een internationale aanpak leidt er in de
praktijk toe, dat ieder land zijn emissies met x% last afnemen. Dit roept geen problemen op, want bij ieder percentage blijft er een groot verschil bestaan tussen uitworp
en immissie. Pas nadat Nederland eenzijdig zijn emissies met ruim 3000 zuurequivalenten doet afnemen, heeft het een evenwicht bereikt tussen ernissie en immissie. Nu
profiteert het nog steeds van zijn gunstige positie. Overigens is het maar de vraag of
concrete maatregelen ten aanzien van NH3 wel in het internationale vlak dienen te
worden afgestemd. Verminderingen in de emissie van NH3 komt niet in de eerste
plaats aan het buitenland ten goede, aangezien de NH3 over het algemeen dicht bij de
bron neerslaat. Dat betekent dat emissiebeperkende maatregelen in de eerste plaats
de schade san de Nederlandse bossen vermindert. Uit het voorgaande hoofdstuk
blijkt dat uitgerekend in de agrarische sector nog geen sprake is van het treffen van effectieve maatregelen.

Er is echter een onderwerp van beleid, dat door zijn aard internationaal geregeld
moet worden. Dat is de auto. Het nemen van eenzijdige maatregelen is hier erg problematisch. In de eerste plaats is er het probleem dat auto's over de grens gaan. Een
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auto uitgerust met een driewegkatalysator kan alleen op loodvrije benzine rijden.
Maar dan moet die benzine ook overal te krijgen zijn. Anders heeft het monteren van
een katalysator geen zin. Bovendien tasten eenzijdige maatregelen het karakter van de
vrije gemeenschappelijke markt aan, tenminste in de ogen van de landen die menen
dat zij door deze eenzijdige maatregelen worden gedupeerd. Deze overwegingen leiden er toe, dat ernissiebeperkende maatregelen voor de auto steeds in het kader van de
Europese Gemeenschap zijn besproken. De internationale kaders zijn dan ook steeds
doorslaggevend geweest voor het nationale beleid, dat in Nederland ten aanzien van
auto's kan worden gevoerd.

12.2. Het internationale beleid ten aanzien van de reductie
van de uitworp van NOx door auto's
12.2.1. De situatie van de automobielmarkt in Europa
de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan, zijn alleen
maar op hun merites te beoordelen als de verhoudingen op de Europese automobielmarkt in de beschouwing worden betrokken. In de eerste plaats is van belang, dat
door de Duitse automobielindustrie relatief veel auto's met zware motoren worden
geproduceerd. De Engelse, de Franse en de Italiaanse auto-industrie produceren over
het algemeen meer auto's met kleine motoren.

Het internationale beleid en

De concurrentiekrachtvan de automobielindustrie in de verschillende landen van Europa is verschillend. Zo wordt de positie van de Duitse automobielindustrie over het
algemeen als sterk gezien, terwijl de Engelse auto-industrie algemeen als de meest
verouderde van Europa wordt beschouwd. De Italiaanse en de Franse automobielindustrie nemen een soort tussenpositie in. Vooral de Japanse auto-industrie is in staat
geweest in verschillende landen van Europa een sterke positie te veroveren. In landen
als Engeland en Frankrijk is men zeer beducht voor de concurrentie vanuit landen als
West-Duitsland en Japan. Dit hangt samen met het grote werkgelegenheidsverlies

dat men reeds eerder geleden heeft door de teloorgang van de metaal- en de textielsector, wat vroeger belangrijke bedrijfstakken waren. Men vreest een vergelijkbare
ontwikkeling in andere traditionele bedrijfstakken als de automobielindustrie.
Reeds jaren geleden zijn in andere landen stringente eisen geformuleerd teneinde de
emissie van stikstofoxyden te beperken. Met name in Japan en de Verenigde Staten
golden deze eisen al jaren. Ann deze eisen kan alleen maar worden voldaan met behulp
van een zogenaamde driewegkatalysator, die de stikstofoxyden uit de uidaatgassen
verwijdert. Automobielen die naar deze landen worden geexporteerd, zijn van een katalysator voorzien. Deze situatie geldt ook voor een aantal Europese landen, die geen
lid zijn van de Europese Gemeenschap zoals Zwitserland, Zweden en Oostenrijk.
[Anonymus, 18 januari 1989.1
Een andere methode om de emissies terug te dringen is de zogenaamde arme-mengselmotor. Dat zijn motoren, waarin relatief meer lucht wordt toegevoegd bij het verbrandingsproces en waar tevens een grotere werveling bij de verbranding bij een lagere temperatuur optreedt. Hierdoor wordt minder stikstofoxyde gevormd bij de verbranding. Ook neemt de uitworp van koolmonoxyde hierbij sterk af. Dit type motor is
nog in ontwikkeling. [Broer Scholtens, 30 maart 1985.]
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Deze factoren spelen op de een of andere manier een rol bij de besluitvorming op het
internationale terrein. Bovendien kan men niet buiten beschouwing laten de mate
waarin de verschillende landen problemen hebben met zure regen. Zo zijn volgens
onderzoek van de Economic Commission for Europe de bossen in Italic voor 15%
aangetast, in Frankrijk is dit 31% en voor Groot-Britannie 56%. In Nederland is het
percentage 57% en in West-Duitsland 52 %. [Stan Termeer, januari 1989, pag. 15.]
Weliswaar is het percentage aangetaste bossen in Groot-BritanniE ongeveer net zo
hoog als in West-Duitland, maar de oppervlakte bossen is in het laatste land veel hoger. Het belang dat in West-Duitsland aan het bos wordt toegekend is traditioneel
ook veel groter. Bovendien is men in de middelgebergten en de Noordrand van de Alpen zeer bevreesd voor sterfte van de hellingbossen en de daarmee gepaard gaande
erosie. Het belang en de kracht van de milieubweging is ook per land zeer verschillend.
12.2.2. Het Westduitse initiatief

In West-Duitsland speelt zowel het belang van de automobielindustrie, die een belangrijke werkgever is, als het belang van het bos, dat bijna 30% van WestDuitsland
beslaat. Beide belangen worden in West-Duitsland hoog gangeslagen. De sterfte van
bossen werd in Europa het eerst in West-Duitland geconstateerd. Men wilde de schade aan de bossen per se terugdringen. Het ligt dan ook voor de hand dat daar de eeste

initiatieven ontstonden. Minister Zimmerman van Binnenlandse Zaken lanceerde in
1984 het plan om met ingang van 1 januari 1989 alle auto's met een katalysator uit te
rusten. Dit plan strandde in de Bondsraad. Men bereikte daar een compromis door
vast te stellen dat tussen 1 januari 1986 en 1 januari 1988 een schone auto in fasen gerealiseerd zou worden. West-Duitsland diende bovendien druk op de EG uit te oefenen. [Henk Strabbing, 15 september 1984.]
De Europese Commissie stelde echter een plan op, waarbij tussen 1989 en 1995 succesievelijk de katalysator-auto zou worden ingevoerd. Deze trage gang van zaken
vond men in West-Duitsl:ind onaanvaardbaar. De minister van Economische Zaken
diende in Brussel druk uit te oefenen om deze gang van zaken te bespoedigen. In de
Bondsraad drong men er ook op aan, desnoods de maatregel alleen in te voeren, als de
Europese Gemeenschap de datum van 1 januari 1988 niet zou overnemen. [Henk
Strabbing, 15 september 1984.] Deze discussie en het uitstel dat er op trad, gaf problemen in de regeringscoalitie. De minister van Landbouw stelde, dat als de invoering

van katalysatorauto's zo lang duurde, dat men dan maar een rnaximurnsnelheid op de
autobanen diende in te voeren. Op dit punt kwamen alle tegenargumenten vanuit de
autolobby naar voren en werd er geen maximumsnelheid ingevoerd. [Henk

Strabbing,

3

oktober 1984.1

12.2.3. De onderbandelingen in de Europese Gemeenscbap

Het lag in de lijn der verwachtingen, dat het Westduitse initiatiefniet snel tot resultaten zou leiden in de Europese Gemeenschap. Daarvoor was de tegensmnd van vooral
Groot-Britannie en Frankrijk te groot. De Nederlandse minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milicubeheer was van mening dat gezocht moest worden naar een compromis-oplossing, waarbij op voorhand steun van andere landen
moest worden gezocht. Begin 1985 lanceerde hij het plan de emissies trapsgewijs te
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beperken. Automobielen met een motorinhoud van meer dan 2 liter dienden in die
gedachtengang in 1989 minder stikstofoxyden te produceren. De middenklassen van
1100 tot 2000 cc diende een jaar later aan de beurt te komen en de kleine auto's tussen
1992 en 1995. In grote lijnen ging de Franse minister met deze plannen accoord, al
diende er wel aanpassingen plaats te vinden. Het was de bedoeling dit compromisvoorstel op een vergadering op 7 maart 1985 te bespreken. [Anonymus, 25 februari
1985.]
Het was inmiddels duidelijk geworden, dat de tegenstellingen binnen de Europese
Gemeenschap groot waren. Op de vergadering van 7 maart 1985 kon ook na 19 uur
vergaderen geen overeenstemming worden bereikt. West-Duitsland wilde de strenge
Amerikaanse norm toepassen op alle automobielen, te rwi j 1 vooral Engeland op kleine
automobielen een soepeler norm wilde toepassen. Men was daar bang dat stringente
eisen de kleinere modellen relatief duurder zouden maken. Op 29 en 30 maart 1985
zou er een Europese top in Brussel plaastvinden. Men wilde de zaken voor die top geregeld hebben en stelde derhalve voor op 20 maart een nieuwe vergadering van de milieuministers te doen plaatsvinden. Er dienden ook nog oplossingen te worden gezocht voor de fiscale regeling omtrent de prijs van auto's met katalysatoren. [Wijnold
Verwey, 8 maart 1985; Theo Klein, 9 maart 1985.]
Op 20 maart bleken de tegenstellingen nog net zo groot als aan het begin van de
maand. Ook nu was er weer een marathonzitting nodig om tot enig compromis te komen. Voor de minister van Binnenlandse Zaken van West-Duitsland was het welhaast
onmogelijk om zonder enig compromis terug te keren. In dat land waren kopers er
van overtuigd geraakt, dat snel tot maatregelen zou worden overgegaan. Het gevolg
was een kopersstaking, die voor de Westduitse fabrikanten zeer
onaangenaam was.
Uan Luyten, 22 maart 1985; Theo Klein, 23 maart 1985.]
Een compromis was alleen maar mogelijk door de kwestie van de normen voor zich
uit te schuiven; die zouden later worden vastgesteld. Men bereikte uiteindelijk het
volgende compromis. Vanaf 1 oktober 1988 zouden alle nieuwe modellen met een cilinderinhoud boven 2 liter aangepakt moeten worden. Een jaar later zou deze eis voor
alle nieuwe auto's van deze grootte gelden. Twee jaar later geldt hetzelfde voor alle
nieuwe modellen met een cylinderinhoud tussen 1400 en 2000 cc. Vier jaar later geldt
dit voor alle nieuwe auto's in deze categorie. Voor de auto's onder 1400 cc geldt een
aparte regeling. In het begin van de jaren negentig moeten ze wat schoner zijn. In
1987 zou dit nader worden beslist, terwijl in 1993/1994 de in Europa nog vast te stellen normen voor deze auto's gaan gelden. Vanaf 1 juli 1985 mogen landen een fiscaal
voordeel toestaan, om de aanschaf van «schone" auto's aantrekkelijk te maken.Tenslotte werd besloten dat vanaf 1 oktober 1989 overal in Europa loodvrije benzine te
koop moest zijn. Uan Luyten, 22 maart 1985.] Dit compromis lag wel erg ver verwijderd van de oorspronkelijke Westduitse plannen. Aangezien in ongeveer 10 jaar het
wagenpark wordt vervangen, komt dit compromis er op neer, dat in het jaar 2004 de
laatste vuile, kleine auto van de wegen verdwijnt. De milieubeweging hekelde dan ook
het bereikte compromis. Zo stelde de Stichting Natuur en Milieu dat de invoeringsdata veel te laat zijn om bossterfte te voorkomen. Men stelde: «De industrie, die
niet enthousiast is om naverbranders te installeren, heeft gezegevierd over milieubelangen. Het is onbegrijpelijk, dat minister Winsemius met het pakket accoord is
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gegaan. Wij verwachten dat de Tweede Kamer Winsemius terugfluit. Hij moet in
juni het overleg hierover heropenen". Dan Luyten, 22 maart 1985.]

Ond:Inks alle compromissen en alle marathonzittingen bleek al gauw dat Engeland en
Franlaijk niet van zins waren het verwaterde compromis enige kans van slagen te geven. West-Duitsland maakte bekend een belastingmaatregel voor schone auto' s op 1
juli in te voeren. Op dat moment maakte Engeland groot misbaar en stelde dat WestDuitsland veel te hard van stapel liep. Als West-Duitsland toch zou doorzetten, zou
het voortgezette overleg over de normen onder zware druk komen te stlan. WestDuitsland stelde dat zij desnoods eenzijdig maatregelen zouden treffen. [Theo Klein,
19 april 1985.] Bovendien was Denemarken van mening dat het bereikte compromis
niet ver genoeg ging. Zij meenden dat de afspraken moesten worden aangescherpt.
[Anonymus, 15 mei 1985.]

Ook in Nederland werden voorstellen gelanceerd over de aanschafvan auto's met een
katalysator. Men wilde de vrijwillige aanschaf van deze auto's aantrekkelijk maken.
Men meende dit te kunnen bereiken door de Bijzondere Verbruiksbelasting voor
auto's met katalysatoren te verlagen en die van auto's zonder katalysatoren te verhogen. Bovendien zou de accijns op loodvrije benzine zo laag worden dat het aantrekkelijk zou zijn om deze te tanken. [Theo Klein, 30 maart 1985.] In de Tweede Knmer
was men in eerste aanleg van mening dat de minister verder moest in het goedkoper
maken van loodvrije benzine. De minister meende dat de plannen nu reeds veel laitiek van Engeland en Frankrijk opriepen. Hij was van mening, dat het nu reeds duidelijk was dat overeenstemming moeilijk te bereiken zou zijn. [Anonymus, 5 juni 1985.]
Bovendien stelde men in de Tweede Kamer dat door de minister additionele maatregelen genomen moesten worden. Men pleitte voor het aantrekkelijker maken van
het rijden op LPG. Ook het flankerende beleid werd ter sprake gesteld. Stimulering
van het openbare vervoer, het handhaven van de snelheidslimiet en een zwaardere belasting van automobilisten werden als aanvullende maatregelen gezien. Geen van

deze mastregelen werd door de minister overgenomen. [Anonymus, 5 juni 1985;
Anonymus, 5 juni 1985.]
Begin juni werden de plannen bekend, die de Europese commissie op de ministerraad
van 25 juni zou bespreken. Het ging hier om het nader invullen van de normen, die
immers nog moesten worden bepaald. Het voorstel van de Commissie voor auto's
met een cilinderinhoud van meer dan twee liter was ongeveer conform de strenge
Amerikaanse normen. Voor de middenklasse had West-Duitsland een voorstel gedaan van 2,5 gram stikstofoxyde per test. Engeland had 6,5 gram voorgesteld. Het
compromis van de Europese Commissie was 4.0 gram. Ook dit lag weer erg ver ver1

wijderd van wat West-Duitsland oorspronkelijk voor ogen had. Het Europese Milieubureau stelde dan ook: "Eerst zaten we met slappe streefdats, nu heeft de commissie er ook slappe normen bij geleverd". [Theo Klein, 7 juni 1985.]
De Ministerraad van 25 juni kon - gegeven alle voorgaande verwikkelingen moeilijk
tot een aanvaardbare beslissing komen. Alle standpunten werden nog eens vele malen
herhaald. Het was duidelijk, dat Engeland, Frankrijk en Italic niet van zins waren enig
besluit te nemen, dat hoe dan ook hun auto-industrie zou kunnen schaden. Het resultaat was te voorspellen. Een compromis moest op de 66n of andere manier worden
1

Bedoeld ishier een standaardtest, waarbij de hoeveelheid NOx wordt gemeten.
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bereikt. Soepele normen voor de middenklasse waren de enige mogelijkheid. Na zeer
veel vergaderen en geharrewar werd een soepele Europese norm bereikt. [Theo Klein,
28 juni 1985; Anonymus, 26 november 1988.
Voor de datum waarop de eerste auto met een katalysator zou gaan rijden, diende de
fiscale regeling hiervoor in werking te treden. Nederland bleef uiteindelijk bij de
oorspronkelijke plannen van maart 1985, aangezien deze op de ministervergadering
in principe waren goedgekeurd. In eerste aanleg werd zoals reeds is gesteld met de
Bijzondere Verbruiksbelasting geschoven. Er wordt een compensatie gegeven voor
auto's met een cilinderinhoud boven 1400 cc van 1700 gulden. Voor auto's onder de
1400 cc is dat 850 gulden. Bovendien wordt gelode benzine 4,5 cent duurder dan ongelode. Met behulp van deze maatregelen meende men het "schone" autorijden aantrekkelijk te hebben gemaakt. [Gerard Geradts, 14 november 1985.]
12.2.4. De Nederlandse auto-indus#ie en de interpretatie van een scbone auto.

De hiervoor genoemde plannen en voorstellen waren op zichzelf duidelijk genoeg en
niet voor meerderlei uitleg vatbaar. Men had het voornemen deze regels op 1 april
1986 in te voeren. In het begin van 1985 had de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de autofabrikanten van deze maatregelen op de
hoogte gebracht. Vlak voor deze datum stuurde Volvo Car echter een briefaan enkele
ministers en aan de drie grote fracties in de Tweede Kamer. Daarin stelde Volvo Car
dat ze moeite had met de datum van 1 april 1986. [Marieke Aarden, 14 maart 1986.]
De autofabriek meende dat invoering van de maatregelen op 1 april de nationale autofabriek een gevoelig nadeel zal berokkenen en dat de concurrenten op deze moeilijke markt in de kaart worden gespeeld. Het nadeel zit in het feit, dat kopers van automerken die voldoen aan de normen een fiscaal voordeel laijgen, waardoor deze mensen voor een "schone" auto niet meer geld hoeven te betalen dan een "vuile". Men is
kennelijk bang dat kopers de niet-schone Volvo's niet zullen kopen. De minister stelt
dan ook, dat "de ongelijke concurrentiepositie alleen wordt veroorzaakt door de ideEle waarde van een schone auto". [Marieke Aarden, 14 maart 1986.]
Er ontspon zich in de Tweede Kamer een heftige discussie. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer wilde geen aparte maatregelen
voor Volvo Car treffen. Dat lag nogal voor de hand, aangezien in dat geval onze houding internationaal twijfelachtig zou zijn. Als Nederland namelijk in maart 1985 op
Europees niveau voorgesteld zou hebben, datNederland een aparte regelingvoor zijn
eigen auto-industrie zou treffen, dan was dit plan onherroepelijk getorpedeerd geworden. [Marieke Aarden, 14 maart 1986.]
Een tegemoetkoming aan Volvo Car wordt niet door de staat betaald, maar door kopers van andere auto's die duurder worden gemaakt. De minister stelde dat het een
vreemde figuur is als je eigenaren van een "beperkte schone" auto als Volvo gaat subsidieren uit de zak van medeburgers die toevallig geen Volvo maar een ander nnerk
kopen. Bovendien zijn de maatregelen bedoeld om kopers aan te zetten een "schone"
auto aan te schaffen. De minister wees tevens op de Europese Commissie, die moeilijkheden kan gaan maken over dit soort concurrentievervalsingen. [Anonymus,
14 maart 1986.]
De VVD-woordvoerder in dit debat maakte goed duidelijk hoe in de meerderheid die
de coalitie in de Tweede Kanner heeft, over dit soort zaken wordt gedacht: "We heb-
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ben natuurlijk niet 1,1 miljard gulden subsidie aan Volvo Car gegeven om werkgelegenheid in stand te houden om dat vervolgens op het spel te zetten vanwege een milieumaatregel". [Marieke Aarden, 14 maart 1986.] Door de minister werd nog gepoogd de maatregel af te zwakken. Maar uiteindelijk stemde de coalitie in de Tweede
Kamer in met een overgangsmaatregel die een jaar zou duren en waarbij aan iedere
koper van een zogenaamd "beperkt schone" auto (oftewel een Volvo) een belastingvoordeel van 400 gulden werd gegeven. [Anonymus, 14 maart 1986.] Uiteindelijk
werd het pakket maarregelen toch op 1 april 1986 ingevoerd, met dien verstande dat
Nederland zijn eigen auto-industrie tegen alle afspraken in, beschermde. [Marc van
den Broek, 29 maart 1986.]
12.2.5. Nogmaals bet jiscale voordeel

Bij het bespreken van de fiscale mastregelen, die noodzakelijk waren bij het invoeren
van de katalysatorauto had de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer destijds zijn twij fel uitgesproken over de internationale haalbaarheid
van het extra voordeel voor de kopers van "beperkt schone" auto's. Hij was van mening dat zo'n maatregel in feite een steun voor Volvo Car was, die met strookte met
de internationaal gemaakte afspraken. Over deze maatregel viel de Europese Commissie echter niet, maar wel over het hele pakket maatregelen. De EG-Commisaris
voor milieu kondigde namelijkeind 1988 aan, dat de Nederlandse mastregelen nietin
overeenstemming waren met een vrije markt. Men wilde een procedure bij het Europese Hof van Justitie aanhangig maken om de Nederlandse maatregelen te toetsen.[Anonymus, 26 november 1988.]
De Nederlandse mastregelen komen er op neer dat kopers van een "schone" auto niet
duurder uit zijn dan een «vuile" auto. Daarmede bereikt men een versnelde invoering
van "schone" auto's. Onderzoek had namelijk uitgewezen dat Nederlanders in meerderheid een "schone" auto zouden kopen, als deze niet duurder was. Als massaal vrijwillig «schone" auto's worden gekocht, is het wagenpark eerder "schoon" dan op
grond van de afgesproken verplichte data mag worden verwacht.
Op 25 november 1988 werd een bijeenkomst van de milieuministers van de Europese
Gemeenschap gehouden. Men kwam een voorlopig accoord overeen waarin uiteindelijk soepele Europese normen werden vastgesteld. Het gast om de norm, zoals die
uiteindelijk door Engeland, Frankrijk en Italic was voorgesteld, namelijk 8 gram stikstofoxyde per test. [Marieke Aarden en Oscar Garschagen, 2 februari 1989.] Griekenland, Nederland en Denemarken stemden tegen deze normen. Acht van de twaal flanden verklaarden de eerstvolgende zeven jaar geen fiscale maatregelen te nemen, teneinde versneld en vrijwillig de overstap naar"schone" auto's mogelijk te maken. Maar
de Europese Commissie was er snel bij om te verklaren dat de Nederlandse maatregelen in strijd waren met de vrije marla, die het uitgangspunt is van de Europese Gemeenschap. De minister betwistte deze gedachtengang. Om te beginnen was er overeenstemming met de auto-importeurs. Bovendien werd geen enkele automobielfabrikant benadeeld. Want iedereen in Nederland kan een auto met of zonder katalysator
kopen. Alle automobielindustrieifn leveren reeds auto's met katalysatoren aan Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Er is dus geen sprake van dat
bepaalde fabrieken geen auto's met katalysatoren zouden kunnen leveren. Bovendien
wordt niets ofniemand gesteund met subsidies, die door de staat worden verstrekt. Er
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vindt alleen een verrekening plants tussen gebruikers van auto's met en zonder katalysator.[Anonymus, 26 november 1988.]
Op 17 januari 1989 werd het wetsontwerp, waarin het fiscale voordeel wordt geregeld, in de Tweede Kamer behandeld. De staatssecretaris van Financien was van mening dat een procedure bij het Europese Hof van Justitie waarschijnlijk wel in het
voordeel van Nederland zou worden beslist. Mocht dat niet zo zijn, dan zou het wel
eens noodzakelijk kunnen zijn, dat Nederland de te veel betaalde verbruiksbelasting,
die is bemald door kopers van auto's zonder katalysator, terugbetaalt. [Anonymus, 18
januari 1989 .] De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer had reeds eerder verklaard, dat hij nog niet zeker wist of hij de te weinig betaalde
verbruiksbelasting zou terugvorderen van kopers van auto's met katalysatoren. [Anonymus, 26 november 1988.]
De Europese Commissie startte niet direct een procedure tegen Nederland, maar
verzocht Nederland de bedoelde maatregel niet per 1 februari in te laten pan, maar
deze twee maanden op te schorten. In deze periode zou de Commissie een onderzoek
uitvoeren om na te pan of Nederland inderdaad maatregelen dreigde in te voeren,
die tot concurrentievervalsing leiden. De Commissie baseerde haar voorlopige standpunt op artikel 93.3, waarin staat dat de Commissie «van elk voornemen tot invoering
of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte wordt gebracht om haar opmerkingen te kunnen maken". Als de Commissie bij haar onderzoek tot een negatief
oordeel komt, zal dat leiden tot een procedure bij het Europese Hof van Justitie.
[Anonymus, 26 januari 1989.]
Het kabinet liet zich niets gelegen liggen aan het verzoek van de Europese Commissie. De minister-president maakte na het ministerberaad bekend dat Nederland zou
doorzetten en dat het wetsvoorstel niet werd ingetrokken. [Anonymus, 28 januari
1989.] Er leek maar 66n uitweg om de gevraagde opschorting ongedaan te maken en
dat was het aanspannen van een kort geding tegen de Europese Commissie bij het
Europese Hof. De minister deelde dit mede bij de behandeling van het wetsontwerp
in de Eerste Kamer. Als Nederland in het gelijk zou worden gesteld, stond niets de invoering van de maatregel in de weg. Als dat niet zou gebeuren, moet de maatregel
worden opgeschort en moet men afwachten hoe het onderzoek van de Europese
Commissie uitpakt. [Anonymus, 1 februari 1989.]
De opstelling van Nederland lijkt in dit geval erg milieuvriendelijk. Voortvarend
wordt stelling genomen tegen de milieu-onvriendelijke gedragswijze van de Europese
Commissie en van andere EG-landen. Bij nadere analyse is deze conclusie echter
voorbarig. De milieuvriendelijke opstelling wordt namelijk voor een belangrijk deel
door traditionele economische belangen en uitgangspunten gestuurd. Zo moet in de
eerste plaats warden opgemerkt, dat volgens Volvo Car de uitvoering van de oorspronkelijke plannen de concurrentiepositie van Volvo Car zou aantasten. De Tweede
Kamer haastte zich toen de vermeende nadelen voor Volvo Car met behulp van de
portemon6e van kopers van andere automerken, weg te nemen. Hiermede was er in
ieder geval geen tegenstelling meer tussen de plannen voor schone auto's en de commerciele belangen van de Nederlandse auto-industrie. Bovendien zou het opschorten
van de maatregelen hele nare commerciele gevolgen hebben voor de Nederlandse
auto-importeurs. Deze hadden namelijk eind januari 50.000 auto's met katalysatoren
in voorr:tad om tijdig in februari aan de dan optredende extra vraag te voldoen. De au-
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tobranche stelde, dat als de maatregel niet op 1 februari zou worden ingevoerd, dat ze
dan een schadeclaim bij de Nederlandse staat zou indienen van 10 miljoen. De minister was echter van mening, dat deze claim beter in Brussel kon worden ingediend. Dat
neemt niet weg, dat de dreiging van de claim als reeel kan worden gezien. Bovendien
wezen Aarden en Garschagen erop, dat het niet-doorgaan van de fiscale voordelen
voor de katalysatorauto het Nederlandse beleid in een zeer moeilijk parket zou brengen. De algemene opvatting was namelijk, dat er "iets" zou moeten gebeuren aan de
uitworp van verzurende stoffen door het verkeer. Een snelle invoering van een katalysator-auto kan een hoge bijdrage leveren aan dit uitgangspunt. Als dat niet zou doorgaan, zouden andere maatregelen moeten worden genomen zoals afremming van het
autogebruik of verlaging van de maximumsnelheid op autowegen. Dit soort maatregelen lag in de coalitie uiterst gevoelig en was uit partijpolitieke overwegingen onbespreekbaar. De milieuvriendelijke en strijdbare opstelling van Nederland wordt dus
in de eerste plaats door commerciele en partijpolitieke overwegingen gestuurd. [Marieke Aarden en Oscar Garschagen, 2 februari 1989.]
12.2.6. De verdere gangvan zaken

Na februari raakte de discussie over het invoeren van een katalysator in een strcomversnelling en weI zodanig, dat juni 1989 zeer vdrgaande besluiten door de EG-Commissie werden genomen. In de loop van februari was zeer veel druk op de Commissie
uitgeoefend om Nederland fors aan te pakken. Half februari vond er uitgebreid over-

leg plaats tussen de Engelse Commissaris voor Concurrentiepolitiek Leon Brittan en
de top van Volkswagen, Fiat en Renault. Deze automobielfabrikanten waren beducht
voor hun marktaandeel in de kleinere modellen. Bovendien waren ze bevreesd, dat
West-Duitsland het voorbeeld van Nederland zou volgen.[Oscar Garschagen, 28 februari 1989.]
Men drong er bij Brittan op aan de artikelen 92 en 93 van het Europese Verdrag, die
over concurrentievervalsing gaan toe te passen. Een beroep op deze artikelen heeft
een opschortende werking van de desbetreffende Nederlandse fiscale maatregelen.
Voor deze opstelling bleek in de Commissie geen meerderheid te bestaan. Hoogstens
was men bereid een beroep op artikel 30 van het Verdrag te doen, dat over de werking
van de vrije markt gaat. Een beroep op dit artikel heeft geen opschortende werking.
Bovendien was de Commissie van mening, dat een procedure tegen Nederland in eerste aanleg bedoeld was om jurisprudentie op te bouwen.[Oscar Garschagen, 28 fe-

bruari 1989.]

Uiteindelijk Week dat in de Commissie verdeeldheid was ontstaan over het plan Ne-

van Justitie te dagen. De eerstverantwoordelijke commissarissen hiervoor zijn de Westduitser Bangemann die verantwoordelijk is voor de
interne markt en de Engelsman Brittan, die de portefeuille van concurrentie beheert.
Zij waren van mening, dat het politiek niet haalbaar was enkele maanden voor de Europese verkiezingen een juridische procedure te beginnen tegen een lidsmat vanwege

derland voor het Hof

het nemen van milieumaatregelen. De Italiaanse commissaris voor het milieu Ripa di
Meana stond weliswaar onder grote druk van Fiatdirecteur Agnelli, maar vond dat
zijn geloofwaardigheid als commissaris voor het milieu in het geding was. [Oscar
Garschagen, 2 maart 1989.]
Commissaris voor het milieu Di Meana kwam in deze discussie tot de conclusie dat
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het niet alleen moest gaan over fiscale maatregelen, maar ook over de reeds eerder
vastgestelde normen, die in het Europese Parlement als veel te slap werden ervaren.
Deze normen waren zoals hiervoor is uiteengezet een slap compromis als gevolg van
het heftige verzet van landen als Frankrijk, Italic en Engeland. Voor de Europese parlementsverkiezingen wilde Di Meana voorstellen scherpere normen in het Europese
parlement ter stemming aan te bieden. De nieuwe procedure, waarbij voor deze maatregelen geen absolute meerderheid is vereist, speelt hierbij een rol. In deze nieuwe situatie maakte een voorstel over scherpere normen een kans. Het proces tegen Nederland werd door Di Meana verder naar achteren geschoven. Hij repte alleen nog over

de mogelijkheid van een proefproces. [Oscar Garschagen, 10 maart 1989.]
Het bleek dat Di Means de krachtsverhoudingen in de Commissie juist had ingeschat.
In de eerste plaats werd in de loop van april duidelijk datNederland niet voor het Hof
van Justitie zou warden gedaagd. Dat betekende dat Nederland zonder problemen
zijn fiscale plannen kon doorvoeren. Bovendien zette Di Meana zijn plan door om de
discussie over de normen te heropenen. Dit leidde ertoe dat de Europese Commissie
in april het plan op tafel legde om uiterlijk op 1 januari 1993 alle auto's die in Europa
worden geproduceerd te laten voldoen aan de strenge Amerikaanse normen. In de
praktijk komt dit er op neer, dat katalysatoren worden gemonteerd. Dit voorstel was
zeer v6rgaand, vergeleken met het compromis, dat eerder was bereikt. [Oscar Garschagen, 7 april 1989.]
Zoals te verwachten was, leidde dit voorstel tot heftige commotie van landen als Frankrijk, Engeland en Italie. De druk van West-Duitsland, Nederland, Belgie, Luxemburg en Denemarken werd echter steeds verder opgevoerd. De ministers van Milieu
van de lidstaten moesten deze voorstellen bespreken en tot een standpunt komen.
Deze discussie vond vlak voor de Europese parlementsverkiezingen plaats.[Oscar
Garschagen, 9 juni 1989.]

Het bleek dat Di Means de politieke situatie zeer juist had ingeschat. De druk van de
Europese verkiezingen lag zo zwaar op de bijeenkomst van de Europese milieuministers, dat geen enkele minister de verantwoordelijkheid op zich wilde nemen van een
mislukking van een milieuconferentie. Het gevolg was, dat de milieuministers niet alleen besloten de Amerikaanse norm te accepteren maar dat men zelfs de datum voor
de fabrikanten nog met een halfjaar vervroegde. Dit besluit kwam zoals te verwachten was na heel veel touwtrekken tot stand. Er was een marathonzitting van twee dagen en een nacht voor nodig om tot een result:aat te komen. De milieuministers van
West-Duitsland en Engeland kwamen pas tot een besluit na ruggespraak met hun minister-president. [Oscar Garschagen, 18 juni 1989.]
Na de jarenlange procedures vanaf 1985, is het opvallend hoe de besluitvorming na
februari 1989 in een stroomversnellingis geraakt. Hiervoor zijn meedere factoren aan
te wijzen. In de eerste plaats speelde de opstelling van het Europese parlement en de
naderende Europese verkiezingen een belangrijke rol. De opmars van de groene partijen in het parlement geeft dit nog een extra accent. Bovendien heeft de commissaris
voor het milieu Di Meana zeer juist de politieke verschuivingen ingeschat. De discussie over de toekomst van de vrije markt - in de eerste plaats produktie of ook belang
hechten aan het milieu - heeft zeker invloed gehad. De Nederlandse milieuminister
sprak dan ook terechtvan «een overwinning van het milieu op de auto-industrie"[Oscar Garschagen, 9 juni 1989].

207

12.3. Europa na 1992
marla met inAllerwegen wordt gesteld dat het verder vrijmaken van de Europese
gang van 1992 een goede zaak is. Men hanteert daarvoor theoretische argumenten,
die liggen op het vlak van economies of scale, die ontstaan als allerlei barri&res wegvallen. Een verdergaande specialisatie is mogelijk door het ontstaan van een grotere
markt. Vrij verkeer van goederen, diensten en productiefactoren verhoogt de welvaart. In het Verdrag van Rome, waarin de grondslag van de Europese Gemeenschap
is vastgelegd, vindt men deze gedachtengang ook terug. Uitgaande van deze gedachtengang worden allerwegen kwalitatieve en kwantitatieve uiteenzettigen gegeven
over de grotere welvaart die Europa na 1992 te wachten staat. Na het voorgaande kan
men twijfels hebben over deze uitgangspunten. Het beleid van de Europese Gemeenschap was er in deze milieukwesties aanvankelijk op gericht nationale, commerciele
en traditionele economische doelstellingen veilig te stellen. Een dergelijk beleid kan
zinvol milieubeleid in Europa in hoge mate frustreren en daarmede tot een groot verlies aan welvaart leiden. Het veranderen van de stemmingprocedures en de druk van
de verkiezingen hebben in 1989 substantiele veranderingen mogelijk gemaakt.
Vonkeman maakt duidelijk, dat een slecht milieubeleid van de Europese Gemeenschap geen toevalligheid is, maar inherent is aan de structuur en werkwijze van de Europese Gemeenschap. Weliswaar werd in 1973 het eerste Actieprogramma van de
uitvoeEuropese Gemeenschap op het gebied van het milieu opgesteld, maar van de
ring is niets terecht gekomen. Hij wijst erop, dat er drie verdragen aan de Europese
Gemeenschap ten grondslag liggen, namelijk het Kolen- en Staalverdrag, het Euratom-Verdrag en het Verdrag van Rome. Geen van deze verdragen heeft iets van doen
met een goed milieubeleid. Vooral het verdrag van Rome speelt een grote rol. Het
steltde vrije gemeenschappelijke markt centraal. Vonkeman steltdat binnen de Europese Commissie milieuzaken behoren tot de marginale portefeuille van milieuzaken,
consumentenbelangen en nucleaire veiligheid. De personeelssterkte van deze af(leling DG XI is zeer gering. Het gevolg is dat vanuit deze positie geen enkel goed milieu-initiatief kan worden verwacht. Vonkeman stelt dat de afgelopen tien jaar geen
milieubeleid kon ontstaan. De Europese Gemeenschap is volgens hern dan ook niet
geschikt om een doeltreffend milieubeleid van de grond te krijgen. Alleen als een land
het voortouw neemt, kan een bepaald succes worden geboekt. [G.H. Vonkeman,
1985/1, pag. 8-11.]

Men kan zich voorstellen dat de mening van Vonkeman is achterhaald, daar deze is
gebaseerd op ervaringen van v66r 1985. Sinds die tijd is de zogenaamde Europese
Alcte van kracht geworden, waarin het milieubeleid van de Europese Gemeenschap is
merkt
vastgelegd. Van den Biggelaar wijst in dit verband op deze overeenkomst Hij
De
kracht
is
van
datdeze
uitgangspunten zijn op
geworden.
regelingeerst in 1987
op,
zichzelf goed, maar er zijn sinds de inwerkingtreding van de Europese Akte slechts
enkele slappe compromissen bereikt. [Ad van den Biggelaar. 2 november 1988.] Hontelez wijst er op, dat de gemeenschappelijke markt in de eerste plaats is bedoeld om de
economische groei verder op te voeren. Dat is tot Op heden niet gebeurd met als uitbetekent
gangspunt ecologische inpasbaarheid of duurzame economische groei. Dat
dat de milieuwetgeving steeds ondergeschikt is gemaakt aan het scheppen van gelijke
concurrentieverhoudingen. Er is volgens hem geen enkel teken, dat dit na 1992
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anders mI zijn. [John Hontelez, 13 december 1988.] Overigens is het opvallend datde
staatssecretaris van Economische Zaken deze

opvattingen ondersteunt, als ze er op
wijst dat het milieu 66n van de witte vlekken is in het uit 1985 daterende "Witboek"
van de Europese Commissie. [Anonymus, 18 januari 1989.]
Ook Reijnders en Logemann komen tot vergelijkbare conclusies. Zij wijzen er op, dat
het allemaal niet zo rampzalig zou zijn, als het milieubeleid
van de Europese Gemeenschap zelf niet zo slecht zou zijn. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten zij
zien, dat steeds nationale traditionele belangen er toe leiden, dat voor het milieu
slechte compromissen tot stand worden gebracht.
Nationale commerciele belangen
blijken de doorslag te geven. Zij wijzen ook op het belang van meerderheidsbesluiten
in EG-verband. [Lucas Reijnders en Dolf Logemann,
november 1988, pag. 9-11.]
Muntingh wijst erop, dat stemmingen in de ministerraad over milieu-onderwerpen
niet meer met algemene stemmen hoeven te worden genomen, maar met een gekwalificeerde meerderheid. [Hemmo Muntingh,
november 1988, pag. 96-99.] Ook Aarden wijst op het grote probleem, dat veel milieubeleid nog moet worden gemaakt en
dat landen, die een slecht milieubeleid wensen, er zeer wel in kunnen slagen
dat gerealiseerd te 1<rijgen. [Marieke Aarden, 13 januari 1989.]
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat het milieubeleid zoals
dat in de Europese Gemeenschap is gevoerd weinig reden tot optimisme geeft.
Juist
de situatie rondom het jaar 1992 leidt er toe, dat commerciEle argumenten
en ongehinderde groei van produktie nog belangrijker worden.
Deze tegenstelling komt nu reeds tot uiting in de opstelling van de verschillende fracties in het Europese parlement. Met name de socialisten zijn zeer
bevreesd, dat de Europese Gemeenschap niet in staat is het milieu te beschermen. De voorzitter van de
socialistische fractie verklaarde, dat de verdere
slechting van de binnengrenzen niet
hoefde door te gaan, als het milieu niet beter zou worden beschermd. De liberalen
stelden hier tegenover dat de Europese markt in de eerste plaats een vrije markt van
goederen en diensten betreft. Men stelde in dat verband ook voor artikel 110 a uit de
Europese Akte te schrappen, waarin wordt geregeld dat landen een strenger milieubeleid kunnen voeren dan de overige lidstaten. [Marieke Aarden, 17
februari 1989.]
Op dit rnoment is nog niet goed in te zien hoe deze verscheidenheid van opvattingen
uitkristalliseert. Verdere prioriteit voor ongeremde groei
van de produktie zal zeker
tot een daling van de Europese welvaart leiden.

12.4. Enkele conclusies
Uit het voorgaande

kunnen enkele conclusies worden getrokken
die op grond van
onze probleemstelling van belang zijn:
- In het Nederlandse beleid wordt vaak betoogd, dat zure regen alleen goed is te
bestrijden met behulp van een internationale aanpak. Op deze manier gesteld, is
de uitspraak echter niet te onderbouwen. De Nederlandse uitworp is
ongeveer
3000 zuurequivalenten hoger dan
de op de Nederlandse bodem neerdalende zure
regen. Als alle landen overeenkomen hun uitworp met een bepaald percentag
e te
laten dalen, blijft dit verschil bestaan. Een eenzijdige verlaging met 3000
zuur-
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equivalenten per ha per jaar maakt hetNederlandse beleid op ditpuntgeloofwaardiger.

-

-

-

-

-

Deemissievan NHi doorde bio-industrie komtvooreengrootdeelopNederlands
gebied neer. Dat betekent dat het terugdringen van deze emissie niet veel van doen
heeft met internationale aspecten.
VolvoCarbleekinstaattezijnkopersvaneen andermerkdanVolvoCargedurende
een jaar 400 gulden subsidie te laten betalen aan kopers van een Volvo. Dat was
volledig in strijd met alle internationale afspraken op dit terrein.
Uiteindelijk was men in de Europese Gemeenschap in de loop van 1989 in staat
stringente eisen overeen te komen voor de uitworp van stikstofoxyden door auto's.
Dit resultaat werd niet bereikt door de vermeende voordelen van de gemeenschappelijke markt, maar door het opvoeren van de politieke druk op de daarvoor in
aanmerking komende momenten.
Men mag niet de conclusie trekken, dat de Europese Gemeenschap de goede kant
op gaat met het milieubeleid. Daarvoor is het voorbeeld van de auto te specifiek.
Auto's rijden door heel Europa en dat betekent dat het door dit verschijnsel per
se noodzakelijk is uniforme regelingen te treffen. Bij waterverontreiniging en giflozingen is die noodzaak niet aanwezig. In die gevallen is de aard van het toekomstige milieubeleid in de Europese Gemeenschap zeer onzeker.
De dreiging van een grote politieke winst van de groene partijen in het Europese
parlement heeft een rol gespeeld bij de uitslag van het beraadslagingsproces. De
mobilisatie van de publieke opinie door de milieubeweging blijkt in dit geval van
belang te zijn geweest.
gaat, vinden we geen bevestiging van
oefenen werkgevers in de auWeliswaar
orthodoxe Marxistische staatstheorieen.
tomobielindustrie grote druk uit op de leden van de Europese Commissie, maar
deze blijken uiteindelijk geen result:lat te boeken. Overigens wordt nergens duidelijk, datde arbeidersklasse strenge milieu-eisen toejuicht. Hetlijkterveel eerder
op, dat ook het belang van de werkgelegenheid in landen als ItaliE, Frankrijk en
Engeland een groot gewicht werd toegekend. Het ging om het traditionele macro-economische belang, dat in botsing kwam met het milieubelang.

- Ook als het over internationale aspecten

- Indetraditioneleneo-klassiekebenaderingwordtdeoverheidgezienalsdeafweger
van alle belangen, waardoor het algemene belang uiteindelijk wordt bepaald. Dit
beeld is in het geheel niet terug te vinden bij de internationale gang van zaken.
We zien overheden, die de verschillende maatschappelijke belangen in hun apparaat vertegenwoordigen. Ook of juist bij internationale onderhandelingen is deze
rol van de overheid waarneembaar. De kracht van deze verschillende belangen-

-

groepen in de overheid blijkt in de loop van de tijd snel te kunnen veranderen.
In de economische theorie van de internationale betrekkingen gaat men er van uit,
dat een vergroting van een gemeenschappelijke markt leidt tot een verhoging van
de welvaart. Op grond van het hier gememoreerde is deze opvatting zeer twijfelachtig. Deze theorie is gebaseerd op verouderde neo-klassieke uitgangspunten,
waarbij milieu en nat:uur geen relevante economische variabelen zijn. Een slecht
milieubeleid in de Europese Gemeenschap zal eerder leiden tot een zeer gevoelig
welvaartsverlies in de landen van Europa.
In de praktijk blijkt het milieubelang voor de landen van Europa niet homogeen
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te zijn. Zuidelijke landen hebben relatief weinig schade van zure
regen. Bovendien
worden landen als Oostenrijk en Zwitserland
die geen lid zijn van de Europese
Gemeenschap sterk getroffen door zure regen. Dit probleem wordt daar des te
sterker gevoeld, omdat hellingbossen in de Alpen van
groot belang zijn om erosie
en lawines tegen te gaan. Ook landen van het Oostblok hebben grote problemen
met zure regen. De verdeling van Europa in verschillende blokken is
op grond van
allerlei politieke en economische criteria totstand
gekomen, die nietveel vandoen
hebben met het optreden van milieuproblemen. Dat betekent dat die blokken ook
niet geschikt hoeven te zijn, om hun milieuproblemen op te lossen. Het lijkt van
groot belang, dat nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan om deze problemen
te inventariseren en op te lossen.
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HOOFDSTUK 13

Een terugblik en enkele conclusies

13.1. Zure regen
In de hoofdstukken 2 en 3 is uiteengezet hoe zure regen wordt veroorzaakt en welke
schade als gevolg daarvan voor de Nederlandse economie ontstaat. De verzurende
stoffen betreffen NOx, S02 en NH3. Bovendien blijkt de laatste jaren dat ook vluchtige koolwaterstoffen (CrHy) een belangrijke rol spelen bij de vorming van ozon, dat samen met andere verzurende stoffen schade aan planten kan versterken. Emissie van
NH3 vindt voornamelijk plagits vanuit de agrarische sector. NOX wordt vooral geemitteerd door het verkeer, elektriciteitscentrales en raffinaderijen. De uitworp van
SO vindt vooral plaats door raffinaderijen en elektriciteitscentrales.
Aanvankelijk was schade aan de volksgezondheid het meest manifest. Door het bouwen van hoge schoorstenen is de verontreiniging over een veel groter gebied uitgesmeerd en treedt buiten de emissiegebieden ecologische schade op aan meren in
Scandinavie, en aan landbouwgewassen en bossen in Midden- en West- Europa. Het
grensoverschrijdende karakter van zure regen wordt daardoor van groter belang. De
ammoniak vanuit de bio-industrie slaat voor een groot deel neer in de omgeving van
de emissie-bronnen.
De schade is moeilijk kwantificeerbaar. Dit geldt vooral voor de aantasting van ecologische kringlopen in de bodem, aantasting van bosgebieden, de volksgezondheid, de
kwaliteit van het grondwater en de aantasting van voedselarme, kalkarme natuurgebieden. Voorzichtige schattingen komen uit op een bedrag van ongeveer 1,5 miljard
gulden per jaar. Men dient daarbij de niet-kwantificeerbare aspecten niet over het
hoofd te zien. Vooral na de bossterfte, die in het begin van de jaren tachtig manifest
werd, is het probleem van de zure regen steeds meer in de belangstelling gekomen.
In economisch opzicht is er sprake van een allocatieprobleem. Bij produktie en consumptie wordt namelijk een deel van de kosten afgewenteld op de gemeenschap,
waardoor een optimale allocatie van produktiefactoren wordt verstoord.

13.2. De economische theorie en duurzame ontwikkeling
Dit allocatieprobleem wordt door economen onderkend. Men zocht naar mogelijk-

heden dergelijke belangrijke milieuproblemen in de theorievorming te betrekken. In
de traditionele neo-klassieke benadering bestaat de mogelijkheid het begrip negatief
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extern effect hiervoor te gebruiken. Op allerlei manieren is gepoogd vanuit deze visie
een integratie te doen plaatsvinden. Deze pogingen stranden op de moeilijkheid de
van belang zijnde posten te kwantificeren. Dit wordt veroorzaakt doordat er voor vele
milieufuncties geen markt bestaat. En zonder markt vindt geen prijsvorming plaats.
Ook vanuit de Marxistische invalshoek lijkt een incorporatie in de economische theorie op problemen te stuiten. In een Marxistische theorie zijn geen categorieEn aanwezig om het milieuprobleem te definiEren. Als men naar anologieifn in de theorie
zoekt, stuit men op vergelijkbare problemen als in de neo-klassieke theorie. Hoe dient
men een goed functionerend ecosysteem te definieren? Voor deze opgave staat men
vanuit beide theoretische stelsels.
Als prijzen geen goede signalen meer bevatten vanuit de milieuproblematiek gezien,
zal men naar een ander criterium moeten zoeken teneinde de afweging van een verantwoord milieubeleid te kunnen maken. In hoofdstuk 7 en 8 is gepoogd aan te geven
welke elementen hierbij een rol dienen te spelen. Er is met behulp van een beschrijving van het industrialisatieproces vanaf de Industriale Revolutie een analyse gemaakt
van de belangrijkste factoren die geleid hebben tot verdere aantasting van milieu en
natuur. In figuur 8.len verder is dit weergegeven.
Bij deze benadering gaan we ervan uit, dat een duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is als de ecologische kringlopen in stand blijven. Er dient op gewezen te worden,
dat aan een dergelijke benadering veel voetangels en klemmen verbonden zijn. In
plaats van de prijs als st:uurmechanisme te nemen, wordt het goed functionerende
ecosysteem als uitgangspunt genomen. Subjectieve criteria gaan dan een rol spelen.
Overigens dient men zich te realiseren, dat het zogenaamde objectieve criterium van
de prijs een schijnobjectiviteit is, die alleen kan bestaan door negatie van grote milieuproblemen als zure regen. Dit neemt niet weg, dat men zich moet hoeden voor een
klakkeloos hanteren van een ecologisch criterium. Hoe komt men aan dit criterium
en welke b priori's worden hierbij gehanteerd? Reeds eerder is gewezen op het gevaar
van een ecotechnocratie.

Reeds in de loop van de jaren zeventig ontstond hierover een discussie naar aanleiding
van zogenaamde milieukarteringen, waarbij met behulp van ecologische criteria werd
vastgesteld, welke gebieden ecologisch waardevol waren en welke niet. Deze benade-

ring, door ecologen en biologen geproprageerd, ontmoette heftige kritiek. Zowel het
uitgangspunt als de gehanteerde criteria werden in twijfel getrokken. Later komt dit
probleem weer op verschillende plaatsen aan de orde. [E. Meelis en WJ. ter Keurs,
76-3/4, pag. 85-98; E. Meelis en WJ. ter Keurs, 79-10, pag. 24-26; E.MJ. Meyers,
WJ. ter Keurs en E. Meelis, 1982, pag. 51-58; WJ. ter Keurs, 1985, pag. 132-140.]
Het lijkt ons toe dat deze vrees alleszins gerechtvaardigd is. Daarom is er naar gestreefd de ecologische criteria te ontlenen aan een historische beschrijving van het
ontstaan van milieuproblemen. De opzet van de figuren 8.1 en verder is dan ook sober
gehouden. Alleen die factoren zijn opgevoerd, die in de beschrijving een rol van betekenis spelen. Als men zich op dit punt geen beperkingen oplegt, verschijnt het ene
schema na het andere, terwijl het niet duidelijk is, wat precies de ecologische onderbouwing van deze schema's is. Een dergelijke benadering lijkt ons ongewenst. De
gehanteerde criteria uit hoofdstuk 8 blijken overigens goed bruikbaar te zijn bij een
verdere benadering van het gevoerde beleid.
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13.3

Het Nederlandse beleid

Vanaf ongeveer 1988 ontstaat een nieuwe situatie als gevolg van het optreden van
bossterfte op grote schaal. De Wet inzake de Luchtverontreiniging bood voldoende
mogelijkheden tot het voeren van een beleid. Deze wet is een raamwet, die met behulp van Algemene Mastregelen van Bestuur gestalte krijgt. De Tweede Kamer
wordt regelmatig geTnformeerd via Integrale Milieubeleidsplannen over de gewenste
ontwikkeling van het beleid.
Tot 1984 wordt in de rapporten van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer gepleit voor het opstellen van kosten-batenanalyses. Het
uitgangspunt is strikt neo-klassiek; men gaat ervan uit dat met behulp van een overzicht van kosten en baten een optimaal vervuilingsniveau kan worden bepaald. Na
1984 verdwijnt deze benadering en wordt er gepleit voor een ecologische immissienorm, waarbij de kringlopen nietmeer worden gestoord. Men hanteert hiervoor 1800
zuurequivalenten per ha per jaar. Op dit moment verlaat het beleid de neo-klassieke
kaders en gaat men uit van een concrete ecologische norm.
Deze veranderig in opstelling door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is nooit bekritiseerd vanuit andere ministeries. Als we echter
nagaan hoe het concrete beleid gestalte heeft gekregen, blijkt dat vanuit andere ministeries een zodanige eigen sectorstructuurpolitiek is gevoerd, dat het bereiken van de
bedoelde ecologische doelstelling onmogelijk werd gemaakt. Het facetbeleid, dat milieubeheer feitelijk is, heeft zeer frequent het onderspit gedolven tegenover deze sec-

torstructuurpolitiek.

13.4 Sectorstructuurpolitiek en facetpolitiek
Het is

geen toevalligheid dat het milieubeleid het aflegt tegenover de sectorstructuurpolitiek. Dit verschijnsel is inherent aan de wijze waarop het milieuprobleem
in een land als Nederland is ontstaan. Het proces van voortbrenging wordt gestuurd

door de werking van het marktmechanisme, waarbij ondernemingen ernaar streven
via vergroting van de markt hun belangen en winsten te vergroten. Door het gebruik
van het milieu en de natuur is deze expansie mogelijk. De research en de technologische ontwikkeling is gericht op een versterking van dit proces.
Deze industriEle ontwikkeling brengt ontegenzeggelijk grote voordelen voor de gemeenschap met zich mee. Er ontstaan bijvoorbeeld meer arbeidsplaasten. De winsten
van de ondernemingen betekenen extra inkomsten voor de staat. De groei van de produktie houdt dit proces in stand. Deze voordelen vinden ook in het staatsapparaat hun
weerslag. Dit heeft tot gevolg dat de economische politiek van de stast zich in de eerste plaats richt op de continuering van de groei van de produktie. Bovendien vindt het
belang van de verschillende sectoren van het voortbrengingsproces zijn weerslag in de
organisatie van het staatsapparaat via de ministeries van Economische Zaken, Financieen, Landbouw en Visserij, Verkeer en Waterstaat. Deze ministeries verdedigen het
belang van de groei van de productie en van de eigen sector in het bijzonder.
De continuering van dit proces is op korte termijn het beste gewaarborgd door het
steeds meer gebruiken van voorraadgrootheden en het verstoren van kringlopen.
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Wanneer steeds meer duidelijk wordt dat op deze manier onaanvaardbare milieuproblemen ontstaan, wordt de staat verantwoordelijk gesteld voor het realiseren van milieudoelstellingen. Met andere woorden: de productiefactor natuur dient een andere
plaats te krijgen, zowel in de theorie als in het concrete handelen. Als dat niet zou gebeuren, wordt het hele voortbrengingsproces bedreigd. De belangen van de verschillende expanderende sectoren zijn evenwel zo groot, dat hun positie in het staatsapparaat slechts met grote moeite kan worden aangetast. Deze mechanismen leiden als
een vanzelfsprekendheid tot een facettenbeleid. Er wordt een stuk beleid toegevoegd
aan wat er reeds aanwezig was.
Dit facetbeleid heeft grote problemen als het poogt het sectorstructuurbeleid te veranderen. Daling van de maximumsnelheid, besparing op energiegebruik, research op
het gebied van wind- en zonne-energie, recirculatie van grondstoffen, vermindering
van het aantal auto-kilometers en het aantal varkens en koeien worden vanuit het sectorstructuurbeleid als ongewenst ervaren. Het gevolg is dat ze fel worden bestreden
als vanuit het facetbeleid milieu deze zaken aan de orde komen.
Bij de bespreking van het beleid zagen we dat op deze manier het beleid tegen zure regen zeer regelmatig wordt gefrustreerd. Bij het bereiken van resultaten is er bijna
steeds sprake van een sterke inzet van de milieu-beweging, die er veel aan gelegen is,
dat het facetbeleid milieu zo goed mogelijk wordt gerealiseerd. Zonder deze constante druk zou er van het beleid tegen zure regen waarschijnlijk nog veel minder zijn terechtgekomen. Vanuit het belang van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan de milieubeweging moeilijk te hoog worden aangeslagen. Het is de enige groepering binnen de maatschappij die de mogelijkheid heeft
het belang van de sectorstructuurpolitiek te beteugelen.
Het hierboven geschetste beeld heeft raakvlakken met de positie van de produktiefactor natuur in de economische theorie. Zoals reeds is uiteengezet, is het niet gewenst deze produktiefactor onder te brengen bij de economische politiek. Als men dat
doet, blijft in de theorie alles bij het oude en wordt natuur en milieu in de economische theorie naar de marge geschoven. Het blijft dan het negatieve externe effect in de
neo-klassieke theorie. Wat in het beleid tot op heden is gebeurd, past echter in dit
beeld. Er is een expanderende "economie" en deze vindt zijn echte waarde in het sectorstructuurbeleid. Het facetbeleid milieu wordt dan gecreeerd om de problemen te
corrigeren. Als men de produktiefactor natuur in de theoretische gedachtengang een
even volwaardige plaats zou geven als arbeid en kapitaal, zou een heel at:,der beleid
ontstaan. Op het ministerie van Economische Zaken zou dan bijvoorbeeld ook een
Directie Kringlopen, een Directie Recirculatie en dergelijke aanwezig zijn. Het dan
gevoerde beleid zou een heel ander karakter hebben dan de laatste tien jaar het geval
was.

Bovenstaande uiteenzetting laat zien hoe fundamenteel de verschillen in benadering
zijn als men de natuur als zelfstandige produktiefactor gaat opnemen. In het beleid
heeft het in hoge mate ontbroken aan een heldere en duidelijke analyse van deze tegenstellingen. Het is dan ook geen wonder dat de doelstellingen van het zure-regenbeleid op geen stukken na zijn gehaald. Reeds in een vroeg stadium was duidelijk, dat
dit het geval zou zijn, rnaar het denken vanuit een expanderende economie heeft verhinderd dat tijdig de signalen werden waargenomen. Voor de goede orde dient opgemerkt te worden, dat dit resultaat van het zure-regenbeleid niet is veroorzaakt door
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het te kort schieten van de bewindslieden, die de ministerpost van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben bezet. Over het algemeen leeft in de
milieubeweging de overtuiging, dat deze ministers een krachtig beleid hebben gevoerd. Het probleem schuilt veeleer in de ideologische ruimte, die in het kabineten in
de politieke besluitvorming aan de produktiefactor natuur is toegekend. Enkele concrete voorbeelden kunnen dit verduidelijken.
Zo stelt Rutten onlangs, sprekend als secret:iris-generaal van Economische Zaken,
dat de vooruitzichten voor het sociaal-economisch herstel gunstig zijn en dat een flinke groei van het nationale produkt mogelijk lijkt. Hij stelt de vraag of de toenemende
inspanningen ter bescherming van het milieu de economische groei bedoeld is de
groei van het BNP - weer zullen vertragen. Dit hangt volgens Rutten af "van het beleid, zoals dat in het voorjaar in het nationale milieubeleidsplan in concreto voor
1990-1994 en in meer globale termen tot 2015 wordt geformuleerd. Het streven is
een tegenstelling tussen milieu-verbetering en economische groei te vermijden....
Het vinden van optimale oplossingen vergt zeer zorgvuldige analyses, die nu nog niet
zijn voltooid. Mijn eerste zeer voorlopige indruk is dat een goed doordacht en
afgewogen beleid er in kan slagen te voldoen aan de milieutaken die ons land redelijkerwijs heeft te vervullen, zonder aanzienlijke schade te berokkenen aan de macroeconomische groei". [F.W. Rutten, 4 januari 1989, pag. 4-9.] De optimale oplossingen, waar Rutten het over heeft, zijn kennelijk pas optimaal als aan andere economische grootheden zoals de groei van de produktie niet te veel in de weg wordt gelegd.
Ook elders in de van belang zijnde ministeries leven vergelijkbare gedachten. Zo
kwam vanuit de Centrale Economische Commissie in januari 1989 felle kritiek op het
Concept-Milieubeleidsplan. Men was van mening, dat te veel een beroep werd gedaan op de staatskas, dat draconische mastregelen tegen het verkeer zeer ongewenst
waren en dat elders bezuinigingen nodig waren. [Anonymus, 19 januari 1989. ] Bovendien waren de minister van Economische Zaken en die van Finacien van mening, dat
milieumaatregelen niet mochten leiden tot verhoging van belasting en premies. [Marieke Aarden en Erik van Venetie, 19 januari 1989.] Kortom alles mag voor het milieu, als de traditionele doelstellingen maar niet worden aangetast. Vanuit deze hoek
is niets te horen van enige zorg ten aanzien van de grote milieuproblemen, die in het
geding zijn. Ook in het bedrijfsleven zien we vergelijkbare tendensen. Zo verklaarden
de Verenigingvan Nederlandse Ondernemingen en de Federatie van de Nederlandse
Vakverenigingen in januari 1989 dat zij hun krachten zouden gaan bundelen voor
"een duurzame economische groei en duurzame werkgelegenheid, die onlosmakelijk
-

zijn verbonden met een daadwerkelijke aanpak van de milieuproblemen". [Anonymus, 12 januari 1989.] Men vormde een overleggroep, die zich tot taak stelde te onderzoeken aan welke voonvaarden het Milieubeleidsplan diende te voldoen. Een van
de belangrijkste zaken, waaman men het Milieubeleidsplan zou toetsen, is het effect
dat de voorgestelde mastregelen hebben op de economische groei - bedoeld is produktiegroei - en de werkgelegenheid. [Anonymus, 10 februari 1989.] Het pat er kennelijk niet om het milieubelang te behartigen, zoals het eerst leek. Het gaat om het
veiligstellen van de traditionele economische macro-doelstellingen. Het milieu is
geen doelstelling waar men zich op richt. Men is bevreesd voor strenge milieu-eisen,
die gevolgen hebben op produktiegroei en werkgelegenheid. Men heeft geen zorg om
het milieu, maar om strenge milieumaatregelen.
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Met deze voorbeelden is een beeld geschetst van het ideologische klimaat, waarin het
milieubeleid die ruimte krijgt, die deze groeperingen toestaan.

13.5. Het alternatieve beleid.
Vanuit de milieubeweging zijn allerlei onderbouwde voorstellen gedaan om zure regen te bestrijden. Een van de eerste plannen - Werk maken van Zure Regen dateert
reeds van 1985 en is door het Landelijke Milieu Overleg ter discussie gesteld. [G.
-

Klaassen, 1985.] Ditplan pat uit van een zodanig beleid, dat rond 1990 een halvering
van de uitworp van verzurende stoffen wordt bereikt. Deze
doelstelling dient volgens
de regeringsplannen eerst in het jaar 2000 te worden bereikt. Men denkt een halvering in het jaar 1990 te kunnen bereiken door zowel aan de kant van de energiebesparing als aan de kant van de luchtzuivering investeringen te verrichten van 20 miljard

gulden. Bijna 15 miljard wordt besteed aan energiebesparing. Belangrijke punten in
het pakket maatregelen zijn een veel forsere aanpak van de S02-uitstoot van raffinaderijen; het goedkoop maken van een katalysatorauto; verdere ontzwaveling van de
centrale in Buggenum en enkele oliegestookte centrales; een hogere
vergoeding voor
elektriciteit, die door warmtekrachtkoppeling en windenergie wordt opgewekt; en
verhoging van subsidies voor energiebesparing. Deze maatregelen zijn ingevoerd in
het gangbare macromodel van het Centrale Plan Bureau. Hieruit bleek, dat het effect
van deze maatregelen op de traditionele macro-economische grootheden als werkgelegenheid, betalingsbalans, niveau van de consumptie en de produktie positief of neutraal uitvallen.[G. Klaassen, 1985.]
Dit programma is opzichzelf genomen een consistent geheel. Op bepaalde vooronderstellingen in het model is destijds kritiek uitgeoefend, maar er is nooit sprake geweest van enige serieuze poging dit plan door te voeren. De reden daarvan is vooral te
zoeken in de richting waarin de maatregelen zich bewegen. Er is een
duidelijk uitgangspunt gekozen, met snel bereikbare doelstellingen, waarbij aan de produktiefactor natuur een zel fstandige plaats wordt toegekend. 75% van de voorgestelde investeringen vindt plaats in de richting van energiebesparing, terwijl veel accent wordt gelegd op het belang van stroomgrootheden. Zo'n plan sluit veel meer aan bij de uitgangspunten van het schema 8.1. Bovendien wordt de machtspositie van raffinaderijen en elektriciteitscentrales bij realisatie van de voorstellen, aangetast.
In de vorige hoofdstukken werd duidelijk, dat zo'n benadering zonder meer noodzakelijk is als men de emissie van verzurende stoffen wil terugdringen. Maar eveneens
werd duidelijk hoe sterk de machtspositie van elektriciteitscentrales en raffinaderijen
was. De reeds genomen maatregelen konden alleen met zeer veel druk
gerealiseerd
worden. Dat betekent dat het welhaast onmogelijk lijkt, stringentere eisen
op korte
termijn doorgevoerd te krijgen. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat
dit plan niet leidde tot een verandering in de besluitvorming. Het beleid ging op de
bekende weg verder en verzuimde de geeigende maatregelen te treffen.
Regelmatig worden er door de milieubeweging dit soort onderzoeken gedaan. Onlangs werd gepubliceerd "Naar een duurzaam gebruik van meststoffen", waarin uiteengezet werd hoe met behulpvan een heffing op de nutrienten in het veevoer de am-
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moniak-emissies aanzienlijk lamnen worden beperkt. In dit verband wordt
ook gepleit voor een milieu-structuurbeleid voor de landbouw. [NJ.P. Hoogevorst, 1989.]
Ook op het gebied van verkeer zijn allerlei rapporten gemaakt waarin werd aangedrongen op meer aandacht voor het openbare vervoer en het vervoer per fiets. In al
(lit soort studies en rapporten gaat men ervan uit, dat de produktiefactor natuur een
zelfstandig belang heeft in economisch opzicht. Juist deze opstelling leidt er toe, dat
ze in het gangbare circuit van het beleid niet serieus warden
genomen. Deze houding
van het beleid kan niet meer als realistisch worden gezien. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gafin 1988 reeds toe, dat de doelstellingen van het beleid niet zouden worden gehaald. In het Nationaal Milieu Beleidsplan komt men met de beste wil van de wereld niet verder dan een zodanige reductie
dat slechts 20% van de Nederlandse bossen in leven zal blijven. Dat betekent dat het
Nederlandse beleid weliswaar een ecologisch criterium heeft
vastgesteld van 1800
zuurequivalenten per ha per jaar, maar dat dit niveau absoluut niet kan worden gehaald. Hiermede wordt duidelijk dat dit beleid - uitgaande
van zijn eigen doelstellingen - een fiasco is geworden.
Dit fiasco ontstaat doordat goed onderbouwde plannen vanuit de milieubeweging als
"niet-realistisch" terzijde worden geschoven. Men bedoelt hiermede, dat ze niet uitvoerbaar zijn in de neo-klassiek getinte uitgangspunten van het traditionele economische beleid. D6ze houding kan echter als niet-realistisch warden betiteld, wanneer
men aan het beleid tegen zure regen enig belang wit toekennen. Het beleid heeft op
papier de laatste jaren aan de bestrijding van zure regen steeds een hoge prioriteit toegekend. Dat betekent dat de opstelling van het beleid in het wegschuiven van alternatieve plannen ongeloofwaardig is.

13.6. Het toekomstige beleid en het Nationaal

Milieubeleidsplan
Uit het voorgaande

moge duidelijk worden, als gevolg van welke overwegingen en
mechanismen het zure-regenbeleid van de laatste jaren
gefaald heeft. Eveneens wordt
duidelijk hoe het toekornstige beleid zich dient te ontwikkelen,
wil het tot enig resultaat leiden. De aard van de maatregelen kan herleid worden uit schema
8.1, zoals beperking van het gebruik van voorraadgrootheden, besparing op energie, meer accent

op wind-en zonne-energie, bevordering van het openbare vervoer, structurele veranderingen in de bio-industrie en dergelijke. Deze maatregelen zijn voldoende uitgewerkt in de hiervoor genoemde rapporten van de milieube
weging.
Hoe men zich dit beleid voorstelt blijkt het duidelijkst
uit het Nationaal Milieubeleidsplan, dat in mei 1989 werd uitgebracht. [De minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de minister van Econornische Zaken, de minister van Landbouw en Visserij en de minister van Verkeer en Waterstaat,
Vergaderjaar 1988-1989, 21.137.] Dit tijdstip ligt buiten de periode die in deze stu(lie is onderzocht; wij menen evenwel dat zonder deze nota het toekomstige beleid niet goed
bespreekbaar is. Hier wordt echter niet ingegaan op allerlei ontwikkelingen en perikelen, die met dit plan samenhangen. Het plan wordt hier behandeld als een
globale
weergave van de richting waarin het beleid zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.
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Weliswaar hebben politieke partijen verklaard, dat zij meer willen doen dan het Nationaal Milieubeleidsplan aangeeft, maar de globale lijn blijft min of meer dezelfde.
[Marieke Aarden, 27 mei 1989; Anonymus, 14 juni 1989.]
In het Nationale Milieubeleidsplan wordt uitgegaan van een soort orde op zaken stellen op milieugebied. In de periode van 66n generatie dienen de milieuproblemen te
warden opgelost. Men geeft aan hoe men denkt dit te realiseren: het sluiten van
kringlopen en het terugdingen van vervuiling. Men meent dat dit mogelijk is door het
inzetten van instrumenten op het gebied van de regelgeving, het internaliseren van
het milieuprobleem door actoren en het nemen van marktconforme maatregelen als
subsidies. Daarnaast wordt gesteld dat internationaal meer samenwerking nodig is om
het milieubeleid aan te pakken.
Jansen en Opschoor [H.M.A Jansen en J.B. Opschoor, juli/augustus 1989 7/8, pag.
308-318.] wijzen er in dit verband op, dat met name dit laatste aspect slecht is uitgewerkt. In het Brundtlandrapport wordt uitgegaan van een vervijf- tot tienvoudiging
van de industriele produktie in 2050. Slechts dan is een redelijk welvaartsniveau voor
iedere wereldburger mogelijk. Zelfs bij een stringente reductie van de Nederlandse
ernissies kan men niet goed inzien dat de Nederlandse imissies na de eeuwwisseling
conform de gestelde normen zullen zijn. Jansen en Opschoor merken hierover op:

Maar het beeld wordt nog somberder wanneer we ons afvragen, hoe realistisch het is
te veronderstellen, dat de hele wereldindustrie zijn emissiecoefficienten zal decime"
ren . Dit klemt des te meer als men zich realiseert hoe moeilijk het blijkt te zijn om
"

tot stringente internationale afspraken te komen.
In het Nationale Milieubeleidsplan gaat men in de eerste plaats uit van hetnemen van
technische maatregelen. Jansen en Opschoor merken in dit verband dan ook op, dat
zo'n aanpak onvoldoende is en dat institutionele en ideologische aanpassingen nodig
zichzelf juist, maar het kenmerkende van alle in deze studie besproken

zijn. Dit is op

beleidsstukken is juist de blinde vlek, die op dit terrein steeds weer aanwezig is. Men
blijft zich richten op in wezen 19e-eeuws groeiconcepties, terwijl iedere analyse van
de positie van de staat ontbreekt. Men kan deze analyse moeilijk verwachten in rapvan buiten
porten die door staatsapparaten worden geproduceerd. Deze analyse moet
ingebracht worden.
In deze studie hebben we het vraagstuk van de in te zetten instrumenten veelal buiten
het vraagstuk van de
beschouwing gelaten. Dat wordt veroorzaakt doordat we eerst
Nationale Milieubebesluitvorming aan de orde hebben gesteld. In het kader van het
leidsplan willen we toch aandacht aan de gekozen instrumenten besteden. In de discussie random het plan hebben ze een grote rol gespeeld. Opschoor U.B. Opschoor,
16 augustus 1989, pag. 789-793.] meent dat te weinig aandacht is besteed aan het
introduceren van marktconforme instrumenten. In dit verband wordt ook het zogenaamde volumebeleid naar voren gebracht. Het lijkt erop, stelt Opschoor, dat op den
duur niet te ontkornen valt aan maatregelen om bepaalde activiteiten te beperken. Op
zich zelf
lijkt ons deze critiek juist. Maar er is meer. Uit de bespreking van

genomen

het zure-regenbeleid gedurende de laatste tien jaar is duidelijk geworden dat het falen
daarvan zich op een ander niveau afspeelt. De belangen uit de verschillende traditioneel belangrijke sectoren bleken in staat te zijn het belang van een goed milieu te marginaliseren. Deels slaagden ze hierin door niet goed werkende instrumenten te bevorderen. Het invoeren van marktconforme instrumenten is eerst mogelijk als er sprake
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is van verschuiving van machtsverhoudingen tussen de departementen. De gang van
zaken rond de val van het kabinet Lubbers-II en de formatie zijn in dit verband

illustratief.

In dit verband is opvallend hoeveel aandacht men besteedt aan het zogenaamde instrumentvan verinnerlijking. Zoals we al eerder hebben uiteengezet kan men zich van
dit instrument in economisch opzicht niet zo veel voorstellen. Maar in het Nationale
Milieubeleidsplan wordt het als van belang neergezet. Door het introduceren en versterken van een niet werkend instrument wordt de aandacht afgeleid van de wel goed
werkende instrumenten. Dat hangt samen met de hiervoor geschetste machtsverhoudingen.
Een van de opvallendste kenmerken van het Nationale Milieubeleidsplan is de heldere analyse die in het begin van de nota wordt gemaakt van de milieuproblematiek. Er
wordt aangegeven hoe milieuproblemen ontstaan en wat er tegen te doen is. In de uitwerking van deze gedachten gaat het plan echter minder ver. Van belang is de uitgangspositie die men inneemt als het gaat over de groei van produktie en consumptie
tot aan het jaar 2010. Men gaat in de berekeningen meestal uit van het zogenaamde
Midden-scenario van het Centraal Plan Bureau. Dat betekent dat in het jaar 2010 het
Nationaal Inkomen ongeveer is verdubbeld. Aan het begin van de nota wordt nadrukkelijk gesteld, dat de hoofddoelstelling van het milieubeheeris het instandhouden van
het draagvermogen van het milieu ten behoeve van een duurzame ontwikkeling. Men
verstaat daaronder - in navolging van het Brunddandrapport - een ontwikkeling die
voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Op zichzelf genomen is dit uiteraard een lovenswaardig uitgangspunt, maar nergens wordt het verband tussen produktiegroei en een duurzame ontwikkeling duidelijk gemaakt. Dit betekent dat men er kennelijk van uitgaat, dat een verdubbeling van
het Nationaal Produkt in twintig jaar zonder fundamentele problemen gepaard gaat.
De enige sectoren die iets minder hard mogen groeien in het Nationaal Milieubeleidsplan zijn de landbouw en de olie-industrie. Men veronderstelt derhalve dat men
twee maal zo veel kan produceren dan nu en dat dit gepaard pat met een zeer sterke
daling van de milieuproblemen. Deze gedachtengang is echter volstrekt strijdig met
hetgeen de laatste jaren kan worden waargenomen. Een stijging van de produktie is
tot op heden gepaard gegaan met een stijging van milieuproblemen. De huidige problematiek wordt juist veroorzaakt door de groei van de produktie in het verleden. Het
lijkt daarom nogal eigenaardig als men veronderstelt dat nu door "normale" maatregelen de vervuiling met 80 tot 90% zou kunnen worden teruggedrongen. Dit klemt te
meer omdat men in het plan opmerkt: "Volumereducerende maatregelen kunnen in
technische zin snel, in economisch-juridische en sociaal-culturele zin minder snel
worden genomen". [De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer e.a., pag. 201.] Dat betekent dat de groei van produktie in vervuilende sectoren niet of slechts een beetje wordt afgeremd.
Deze benadering is duidelijk waarneembaar als het over zure regen gaat. Men merkt
op, dat bij een depositie van 1400 zuurequivalenten per ha per jaar de meest ernstige
1

[Op deze en daarmede samenhangende problematiek wordt uitgebreid ingegaan in: J. Pen,
1989/4, pag. 112-114.]
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effecten kunnen worden voorkomen. Om dat te bereiken dient een reductie van de
emissie met verzurende stoffen van 80 tot 90% plaats te vinden. Men is echter van
mening dat zoiets voor het jaar 2000 niet haalbaar is. Men streeft derhalve een reductiedoelstelling na van 70 8 80%. Dit leidt tot een tussendoelstelling van 2400 zuurequivalenten per ha per jaar in het jaar 2000. Met behulp van deze doelstelling kan
20% van de Nederlandse bossen warden beschermd. Dat betekent dat 80% van de
Nederlandse bossen zullen sterven, als men de bedoelde doelstelling haalt. Haalt men
de doelstelling niet - wat niet ongebruikelijk is - dan zullen nog meer bossen sterven.
Deze doelstellingen zijn dan ook slecht gevallen bij de milieu-organisaties. [Marc van
de Broek, 26 mei 1989.]
Aangezien ongeveer 8% van Nederland met bos is bedekt, betekent dit dat 6% van de
Nederlandse oppervlakte niet meer bruikbaar is. Als deze gronden namelijk geen bos
meer kunnen dragen, zijn ze voor andere toepassingen evenmin geschikt. Wil men uit
een oogpunt van volt<sgezondheid en recreatie de bestaande oppervlakte bos handhaven, dan zal men elders deze bossen moeten ontwikkelen. In een land als Nederland is
de oppervlakte bos nu reeds 66n van de laagste van Europa. Het laten groeien van
bossen elders in Nederland gaat gepaard met zeer hoge maatschappelijke kosten. Een
dergelijk beleid tegen zure regen heeft niet veel meer van doen met een duurzame

ontwikkeling, die eerder in de nota als uitgangspunt is genomen.
Hiermede raken we aan een andere tekortkoming van het Nationaal Milieubeleidsplan, namelijk het ontbreken van een inzicht in kosten en baten. Nergens wordt duidelijk gemaakt, dat het voortgaan met vervuiling en milieu-aantasting zeer hoge
maatschappelijke kosten met zich mee brengt. Wel worden uitgebreide berekeningen
gemaakt van de gevolgen die de voorgestelde maatregelen hebben op de traditionele
macro-econornische grootheden. Aangezien de maatregelen met forse uitgaven gepaard gaan, lijkt het erop dat milieubeheer alleen maar geld kost. Hoewel we reeds
eerder hebben betoogd, dat het welhaast onmogelijk is de schade van de milieuvervui-

ling in geld uit te drukken, betekent dat niet dat deze problematiek onbesproken dient
te blijven. Door dat te doen ontstaat een sterke overwaardering van de bekende macro-economische grootheden.
Bij de uitwerking van het plan doet zich tevens het probleem voor, dat niet duidelijk is
hoe de emissieverlagingen zullen worden gerealiseerd. Men stelt dat bepaalde verlagingen technisch mogelijk zijn of men geeft aan dat in het nog te publiceren Bestrijdingsplan Verzuring verder wordt aangegeven welke maatregelen nog moeten worden genomen. Dat betekent dat zekere vertragingen zullen optreden. Dit houdt in dat

op dezelfde manier als de laatste jaren gebruikelijk is geweest, maatschappelijk sterke
groeperingen het beleid onder druk zullen zetten teneinde stringente maatregelen te
voorkomen. De ervaring uit het verleden stemt niet hoopvol in dit opzicht. Men mag
verwachten dat traditionele macro-economische belangen zwaarder wegen dan het
milieubelang. Het is opvallend, dat in het Nationale Milieubeleidsplan nergens wordt
gerefereerd aan eerder gepubliceerde plannen van de milieubeweging, [G Klaassen,
1985.] waarin concrete maatregelen worden voorgesteld. Het Nationale Milieubeleidsplan ademt de geest of eerst gisteren door de minister is ontdekt, dat er milieuproblemen zijn. Dat maakt de voorgestelde maatregelen niet geloofwaardig. Een analyse over het falen van het beleid zal men tevergeefs zoeken.
Op deze manier zal het nemen van effectieve maatregelen waardoor het bos gezond
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blijft of wordt -

steeds verder achter de horizon wegschuiven. Men zal steeds weer
verklaren, dat de doelstellingen niet konden worden gehaald, maar dat men hoop
heeft dat in de toekomst de grootste problemen zulten worden opgelost. Deze opstel-

ling zal leiden tot

een steeds verdergaande sterfte van de Nederlandse bossen; een
sterke aantasting van ons cultuurbezit; aantasting van de bodemvruchtbaarheid; het
verstoren van de waterkringlopen; en het aantasten van vele natuurgebieden.

Deze opstelling gaat gepaard met zeer hoge maatschappelijke kosten en is economisch daarom niet verdedigbaar. De beschrijving van het zure-regenbeleid in de
afgelopen jaren heeft echter duidelijk gemaakt, dat belangrijke maatschappelijke
krachten deze opstelling sturen. Het lijkt daarom gewenst mechanismen te cre8ren,
die een adequate collectieve besluitvorming hiervoor bevorderen.
In de eerste plaats kan hierbij worden gedacht aan het instellen van zogenaamde milieu-accountants. Als natuur een zelfstandige produktiefactor is, dient verantwoording te worden afgelegd als ondernemingen deze produktiefactor gebruiken of verbruiken. Ten aanzien van de produktiefactor kapitaal is deze verplichting vastgelegd
in de noodzaak een balans en een verlies- en winstrekening op te stellen. Accountants
verifiaren deze. Ten aanzien van de factor arbeid ligt er een parallel bij het Sociale
Jann,erslag. Ten aanzien van de produktiefactor natuur is een adequate weergave van
het bedrij fsgebeuren zeer wel mogelijk door het opstellen van een stoffenbalans, waarin precies wordt weergegeven welke stoffen het produktieproces ingaan, welke stoffen worden verbruikt in de produktie en welke stoffen "over" blijven. Milieu-accountants dienen deze balansen te fiatteren. In deze balansen dient tevens opgenomen te
zijn op welke manier een zodanig beleid kan worden gevoerd, dat er zo weinig mogelijk stoffen "over" blijven. Zo'n stoffenbalans dient aan de jaarstukken te worden toegevoegd, waardoor deze op de aandeelhoudersvergadering kunnen worden besproken. Alleen op deze manier ontstaat een maatschappelijke verantwoordelijkheid, die
in de wet wordt vastgelegd. Deze benadering wijkt af van de door de minister gepropageerde milieuzorg bij bedrijven. Daar pat het namelijk om een vrijwillige zaak,

waarbij bedrijven registratie doen van de milieugevaarlijke stoffen, die in het bedrijf
worden gebruikt. [Anonymus, 31 augustus 1989.]
Een vergelijkbare aanpak dient te worden gevolgd ten aanzien van het overheidsbeleid. Op dit moment bestaat er het instituut van de Rekenkamer, dat nagaat of
overheidsgelden wel correct zijn uitgegeven. De produktiefactor natuur kan worden
gezien als een collectief bezit, waarvoor de overheid verantwoordelijkis. Als men deze

positie net zo serieus neemt als de uitgaven in geld, ligt het voor de hand een vergelijkbaar instituut in het leven te roepen. Dit instituut dient na te gaan in hoeverre het
economische beleid de produktiefactor natuur in stand houdt. Een kritische beoordeling van dit beleid dient daarbij aginwezig te zijn. Hiervoor is een onafhankelijke
Milieukamer nodig die eens per jaar zijn bevindingen aan de Nederlandse samenleving voorlegt.
In de neo-klassieke gedachtengang vindt een optimale allocatie van produktiefactoren
min of meer vanzelf plaats door een ongehinderde werking van de dynamiek van het
marktmechanisme. Als de negatieve externe effecten van dit proces echter zodanig
groot zijn geworden, dat de voortbrenging van goederen en diensten in de toekomst
wordt bedreigd, dienen in deze theorie deze negatieve externe effecten door de overheid te worden gecorrigeerd. Doet ze dat niet, dan schiet ze te kort Alle hiervoor

A
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genoemde ideeen dienen in dit kader te worden gezien. Ze dienen slechts tot het bereiken van een duurzame ontwikkeling van het voortbrengingsproces. Een ontwikkeling die zonder overheidsmaatregelen niet gegarandeerd lijkt. Bepaalde maatschappelijke belangen hebben deze duurzame ontwikkeling steeds weer bedreigd. Het honoreren van deze bedreiging door het beleid kan als irrationeel, oneconomisch en niet-

realistisch worden beschouwd.
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Summary

The aim of this study was to determine what place is given in economic theory to an
important environmental problem such as acid rain. Acid rain results in extensive
damage to the economic system, which can only partly be quantified. This being the
case, it is important to indentify the means by which such an economic problem can
be integrated into economic theory. In traditional neo- Marxist and neo-classics analysis these posibilities are limited, owing to the origin of these systems. A model is
presented in which this integration is possible.
The integration with collective decisions can only be made possible by an economic
policy of the government. Therefore it is interesting to investigate how these policies
are connected with certain economic theories and how economic decisions are made
when dealing with problems of acid rain. These processes are studied regarding the
government and all the actors.
Acid rain is defined as all solid and liquid precipitation which is polluted with acid and
acidifying substances. These substances are caused by the burning of fossil fuels such
as oil, petrol, coal and natural gas, and by the ammonia which is emitted in intensive
farming. The burning of fossil fuels containing sulphur produces sulphurdioxide; in
addition, nitrogenoxide is emitted as a result of the oxydation of the nitrogen which is
in the air. The emissions of sulphurdioxide take place in power plants and oil refineries. Nitrogenoxide is emitted by motor cars, power plants and oil refineries.
The emissions of these substances increased considerably in Europe after the Second
World War as a result of industrialization processes. Nitrogenoxide and sulphurdioxide may be transported by the wind over long distances, whereas the greater part of
the ammonia is precipitated around the point of emission. At first the emission of sulphurdioxide which threatened the health of the population in the Rijnmond area, the
Ruhrgebiet and the Greater London region was ofimportance in Europe.
It was thought that this problem could be solved by building tall chimneys. This did
indeed result in a lower concentration of polluting substances in residential areas. But
the pollution was spread to a much greater area than before. Consequently, the more
or less clean regions ofEurope were confronted with an increasing immission of acid
and acidifying substances. The results of these measures could first be seen in Scandinavian lakes. The acidity level of the water became increasingly higher; as a result
aluminium which is a part of the stone can rinse out. Ifthis metal is dissolved in water,
it is poisonous to many living organisms. This resulted in the mortality of fishes,
waterplants and other organisms living in the water. In the course of the sixties it became clear how this mortality was caused. This did not, however, lead to any
measures. In the seventies a working group of the United Nations carried out a thorough investigation into the dispersion of acid substances. The conclusion was that
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many countries exported and imported sulphurdioxide in large quantities. From more
recent investigations it became clear that this was also the case with nitrogenoxide.
Several European countries have tried by means ofinternational conferences to reach
agreements about the reduction of emissions. In the beginning of the eighties this de-

velopment became increasingly important, owing to the large- scale dying of woods
in Western Germany. At first it was supposed that these problems would be restricted
to this country. But within a short period it became clear that woods were dying in all
countries of West- and Central-Europe. This development has led to the insight that
a good policy against acid rain would be of great importance.
It became increasingly clear that acid rain caused considerable damage in different
fields, for instance, the decrease of the ecological value of nature reserves, such as
heaths, fens and other waters with a low content of lime; the decrease of the fertility of
the soil and the quality of the groundwater; the deterioration of old buildings and
other works of art, and the lower yields of agricultural crops. In the Netherlands these
effects cause a monetary loss of at least 1 milliard guilders per year. A considerable
part of the damage cannot be translated into monetary value.
From the arguments mentioned one can conclude that acid rain is an important economic phenomenon. As a result of certain production and consumption processes the
welfare position of economic subjects elsewhere will be negatively influenced. One
can ask how such a phenomenon is dealt with in economic theory. Classic economists
like Malthus and Ricardo considered nature of great importance in the production
process. They took the view of the Law ofthe Diminishing Returns. This law implies
that an increase of agricultural production will be smaller and smaller due to the fact
that the fertile soil will be put into use first and the relatively infertile soil will be used
later on. John Stuart Mill too did not see a possibility to increase production substantially. In his view, a so-called Steady State should be aimed at. Karl Marx thought that
the production factor was of great importance for mankind. He did not however develop this point; he restricted himself to the exploitation of the labour class by the

capitalist.
Beginning with marginal analysis, as it was developed in the second half of the nineteenth century by economists like Marshall, the market process became the major
point in economics. Marshall was the first one who gave a definition of the external
effect phenomenon. He had the idea that the welfare position of economic subjects
who are external to a certain market situation may be influenced by market transactions. Marshall was only dealing with positive external effects. Pigou developed this
idea in the beginning of the twentieth century in the direction of negative external effects. He used examples from the field of environmental pollution. This point ofview
was more or less neglected by economists till the end of the sixties. Generally speaking, they considered external effects as a marginal phenomenon.
After th e Second World War, when environmental problems increased in number
and importance, caused by the reindustrialization of Europe, economists fell back on
the draft of negative external effects. In 1967 Mishan published The Costs of Economic Growth, in which he argued that an increase in production resulted in a decrease
in welfare, due to the increasing importance of negative external effects. He took the
view that the creation of amenity rights and separate facilities could tackle these problems.
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In our country Hueting was the first one who used the angle of the negative external
effect to tackle environmental problems. He separated elimination costs from financiallosses and compensation costs. The optimal point of pollution can be constructed
when the surplus value, which is given to a clean environment by consumers and the
government is taken into account. He developed this idea with the example of water
pollution with organic substances. The point of optimal pollution could not be constructed, due to insufficient information from the market processes.
Goudzwaard posed the question if environmental problems could be dealt with as belonging to the realm of economics. He argued that this was necessary as otherwise,
economics would lose its forecasting character. Boulding argued that in traditional
economics scientists take the angle of a cowboy-economy, in which they pretend that
natural resources are inexhaustible and endless. He gave priority to a spaceship-economy, where the starting point is the restricted possibility of using resources, as is the
case in a spaceship.

The concept of a Steady-State was the focus of the theory developed by Herman
Daly. He argued that the aim of economics cannot be found in a maximum output,
but in a minimalisation of the throughput of resources. This situation was, in his opinion, a Steady State. Allen V. Kneese took the view that in traditional economics the
monetary value ofgoods and services was too much the focus ofthe science. The integration ofenvironmental problems within economic theories could only be arranged
by using a model ofphysical units. Georgescu- Roegen took the laws of thermodynamics as a startingpoint. He is dealing with the conceptofentropy in using energy. He
believes these concepts are too often neglected by traditional economists. Opschoor
gave special attention to the position of the government, which should garantee the

provision of the collective good "nature". The market process gave insufficient in formation to the government in this case. He pleads for a sustainable development, by
which production possibilities in the future are not hampered by creating environmental problems now.
Many other authors have written about environmental problems using a more paradigmatic approach. Neo-classical authors approach environmental problems as negative external effects from which the magnitude should be defined by the government,
which should correct this in the market process. Using this approach a problem arises
when one tries to quantify these effects. A similar problem arises when using a neoMarxist analysis of environmental problems. Although a certain parallel can be found
between tile exploitation of labour and nature, a quantification problem regarding nature arises. Nature is not a category in neo-Marxist theory and so it cannot organise
itself to stop exploitation as is the case with the labour class. The origin of these problems is located in the starting points of both theoretical systems: the expanding production possibilities, to begin with, the Industrial Revolution. For that very reason
environmental problems are caused.
This implies that other approaches should be looked for. An institutional approach is
obvious in this case. Using the process of the Industrial Revolution as a starting point,
it proves that using stock-components negatively effects the flow of the ecosystem.
Adopting this view, a model is developed from which it becomes clear that only the
recycling of stock-components and the transformation of energy use to flow energy
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can diminish the problem. In this case it will be necessary to introduce ecological
limiting conditions in order to realise this transformation.
The Dutch policy to abate acid rain got under way in the beginning of the eighties,
when itbecame clear that the dyingofthe woods was widespread inour country. Each
year the Dutch government publishes a plan in which it explains which instruments
will be used to abate acid rain. Till 1984 these plans reflected a neo-classical approach,
taking into account a cost-benefit analysis. In 1984 an ecologicallimiting condition of
1800 acid equivalents per ha. per year was introduced. Using this condition no
ecological harm will occur. Later on it was argued that such an ecological condition is
a necessity, because it is impossible to tackle environmental problems with traditional
cost-benefit-analysis. In the last analysis this policy resulted in a 10% reduction of immission.

The emission of the different substances did not decrease, however, by the same percentage. These differences have to do with the possibilities the different sectors have
to realise their power in the departments of the government. For instance, the
emission of ammonia by intensive farming did not decrease at all in the period from
1980 to 1987. All measures did not result in a reduction. In the countries of the European Community catalysors for motorcars had been introduced. The Netherlands
has played an important role in this process. But The Dutch government took some
measures which did in fact increase the emission of nitrogenoxide. For instance, the
speed limit for motorcars on highways was increased from 100 to 120 km per hour,
which increases emissions by 40%. In addition, the government increased the price
for public transport considerably, while the price for transport by motorcirs decreased sharply. All in all the emission of nitrogenoxide has remained the same during
the last ten years.
The emission of sulphurdioxide has been decreased considerably. The extra use of
natural gas which does not contain sulphur is of importance in this respect. Oil refineries were spared when introducing measures; the government argued this was
necessary to protect their competitive position. Investigations indicate, however, that
this argument cuts no ice.
Generally speaking, one may conclude that the interests which are represented by the
Ministry of Economic Affairs, the Chancellor of the Exchequer, the Ministry of
Transport and Public Works and the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
were nearly always able to minimize the environmental interest. This method can be
characterised as uneconomic. The ecological movement has published many well argued plans, with which a more economic development regarding acid rain is possible.
The interests ofthe traditional sectors in the economy succeed, however, in a neglection of these plans by the government.
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I-IET CENTRALE 1 HEMA vaff--drt -bxidk is--de problematische verhouding tussen ecologie en economie.
Deze verhouding wordt concreet gemaakt aan de hand
van zure regen. De auteur beschrijft in welke mate in de

econornische theorie de 'gratis' produktiefactor natuur
in de beschouwing wordt betrokken; hoe de ernst van de

vervuiling een krachtig staatsingrijpen op basis van ecologische normen noodzakelijk maakt; en hoe dit beleid
wordt gefrustreerd door de maatschappelijke deelbelangen die in verschillende ministeries vertegenwoordigd
zijn. Er wordt uitgelegd hoe de natuur w81 als een zelfstandige produktiefactor in de economische theorie en
in de economische politiek kan worden opgenomen.

I-IET BELEID van de afgelopen jaren heeft geleid tot
een vergroting van het probleem van de zure regen. Het
ziet er niet naar uit dat het beleid op dit punt spoedig zal

veranderen. Als het verschil tussen goedbedoeld voornemen en negatief resultaat symptomatisch is voor het

milieubeleid - en waarom zou dat niet zo zijn - zal het
milieu op deze manier niet gezond worden.
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