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VOORWOORD

Het 10-jarig bestaan van de opleiding Techmek en Maatschappij was aanleiding
tot het organiseren van een lustrumcongres. Als thema voor dit congres werd
gekozen: 'Tandem naar de toekomst: industrialisatiebeleid gericht op
duurzaamheid'. Het thema verbindt twee onderwerpen, die beide in de
belangstelling staan, maar lang met altijd met elkaar in verband gebracht
worden. De gedachte achter de titel van het congres is, dat ze slechts in de vorm
van een tandem, elkaar aanvullend en versterkend, zouden kunnen lei den tot
technologie-ontwikkeling met perspectief.
De congresbijdragen van de sprekers zjjn gebundeld en het resultaat treft U aan
in deze publicatie.
Wij danken de sprekers voor hun inspanningen om een tekst aan te leveren en
een voordracht te houden. In het bijzonder danken wij de heer mr.dr. G.A.
Wagner voor zijn optreden als dagvoorzitter van het congres. Aan het begin van
de dag citeerde hij het gezegde, dat 'dagvoorzitters net kinderen zijn: je moet ze
zien, maar met te veel horen'. Gelukkig weerhield dit gezegde hem er met van
om de congresgangers ook inhoudelijk zijn gedachten vanuit zijn lange en brede
ervaring mee te delen.
Wij hopen, dat deze congresbundel zowel voor hen, die het congres bezochten,
als voor hen die met aanwezig waren, stof tot nadenken oplevert en een
bescheiden bijdrage levert aan de ontwikkeling van een technologiebeleid,
waarin duurzaamheid de plaats krijgt, die het verdient.
Januari 1994
Lydia Bosma
Beb Kooiman
Wil Kuijpers
Leo Robben
Wessel Schulte
Marc de Vries (red.)
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INDUSTRIALISATIEBELEID EN DUURZAAMHEID: EEN THEMA
VOOR TEMA EN STOF VOOR EEN SYMPOSIUM

MJ. DE VRIES
Technische Universiteit Eindhoven
Opleiding Techniek en Maatschappij

1. Het belang van een tandem van industrialisatiebeleid en duurzaamheid
Industrialisatiebeleid is een veelbesproken onderwerp. Dat is niet verwonderlijk,
gezien de problematische situatie, waarin nogal wat Nederlandse bedrijven,
waaronder enkele van de zeer grote, zich bevinden. De vraag naar de rol, die de
overheid zou moeten spelen in de Nederlandse industriele ontwikkelingen, dient
zich in zo'n situatie nadrukkelijk op.
In de huidige disussies over technologische ontwikkelingen speelt sinds enkele
jaren behalve de term 'industrialisatie-beleid' een tweede begrip toenemend een
rol, namelijk de wenselijkheid van 'duurzaamheid' als kenmerk van
technologieen. De decaan van de faculteit Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen, prof.dr. A. Sarlemijn, wees in zijn inleiding op het
congres op de verschillende betekenissen, die aan deze term gegeven worden. In
zijn openingwoord had de heer Van Veelen, loco-burgemeester van de gemeente
Eindhoven, al opgemerkt, dat de vertaling 'duurzaam' voor het Engelse
'sustainable' niet geheel adequaat de oorspronkelijke betekenis dekt. Later
suggereerde de dagvoorzitter, mr.dr. Wagner, voormalig president-directeur van
Shell, de term 'houdbaarheid' als altematieve vertaling. In een recent rapport
van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid wordt de term
'duurzaamheid' gebruikt en gedefinieerd als: 'kwaliteit van de samenleving, zowel
economisch als ecologisch'. In het begrip - hoe ook weergegeven - wi! in elk
geval uitgedrukt zijn, dat de technologische ontwikkelingen zodanig moeten zijn,
dat er sprake is van toekomstperspectief voor generaties na ons. Het tempo,
waarin grondstoffen en fossiele energiebronnen worden verbruikt moet omlaag,

zodat ook in de toekomst voidoende van deze bronnen aanwezig zijn. De
uitstoot van materialen en energie moet eveneens afgestemd zijn op een niveau,
dat geslachten na ons de mogelijkheid Iaat om deze vormen van afval in het
fysisch milieu kwijt te raken zonder dat een onleefbare situatie ontstaat.
De twee bovengenoemde voor een verantwoorde technologie-ontwikkeling
onontbeerlijke zaken, 'industrialisatiebeleid' en 'duurzaamheid' worden vaak nog
los van elkaar gezien, of zelfs ais tegenstrijdig. Aandacht voor duurzaamheid zou
een belemmering vormen voor een krachtige technologie-ontwikkeling, of anders
gezegd, de voortgaande ontwikkeling van de technologie zou de kans op een
duurzame toekomst steeds kleiner maken. Een meer vruchtbare benadering is
echter het zoe ken naar onderlinge versterking van industrialisatiebeleid en
duurzaamheid. Duurzaamheid zou gezien moeten worden ais een noodzakelijke
eigenschap van een goed industrialisatiebeleid, en het streven naar
duurzaamheid moet gezien worden ais slechts werkelijk realiseerbaar in de
context van het totale industrialisatiebeleid. Anders gezegd: industrialisatiebeleid
en duurzaamheid moeten als een tandem samen optrekken naar de toekomst.
2. De betrokkenheid van de opJeiding Techniek en Maatschappij bij het
congresthema

De opleiding Techniek en Maatschappij bestaat uit drie studiestromen, die elk
op eigen wijze bezig zijn met industrialisatiebeleid en duurzaamheid. Prof.
Sarlemijn gaf in zijn inleiding aan, dat we een technologische ontwikkeling, die is
gericht op duurzaamheid, moeten zien ais een combinatie van technische
mogelijkheden en een maatschappelijke noodzaak. Iuist op dit raakvIak van
techniek en maatschappij beweegt zich de opleiding Techniek en Maatschappij.
Een van de studiestromen heeft de naam 'Technologie en BeIeid'. In deze naam
wordt uitgedrukt, dat de aandacht binnen deze stroom vooral uitgaat naar
technoiogiebeleid, zowel bij de overheid ais binnen bedrijven. Beslissingen
omtrent technologische ontwikkelingen dienen gebaseerd te zijn op kennis van
zowel technologische ais maatschappelijke factoren. De studenten binnen de
studiestroom 'Technologie en Beleid' leren deze typen kennis te integreren om
zo te komen tot beleidsaanbevelingen op verschillende terreinen zoals
produktontwikkeling en diffusie van technologieen in diverse sectoren van de
maatschappij.
Technoiogiebeleid heeft toenemend internationale aspekten. Deze aspekten
komen in het bijzonder aan bod bij de studiestroom 'Internationale
Technologische Ontwikkelingskunde'. Studenten van deze studiestroom komen
met name in aanraking met de problematiek van technologie-ontwikkeling in
ontwikkelingslanden.
Een belangrijke randvoorwaarde voor technologiebeleid is de individuele burger
en gebruiker. Welke eisen deze stelt aan de technologie en op welke wijze deze
2

een nieuwe technologie ervaart als beinvloeding van zijn of haar dagelijks leven,
wordt onderzocht binnen de studiestroom 'Techniek, Communicatie en
Omgeving'. Ook de wijze waarop kennis van de technologie wordt overgedragen
is een aandachtspunt binnen deze studiestroom.
AIle studiestromen besteden expliciet aandacht aan milieu- en
duurzaamheidsvraagstukken. Dat blijkt zowel uit de vakken, die studenten volgen
als uit de afstudeeronderwerpen. Ter illustratie geven we daarvan hieronder
enkele voorbeelden.
In het vak 'Milieutechnologie en de maatschappij' wordt een overzicht gegeven
van de verschillende invalshoeken, vanwaaruit de problematiek van
duurzaamheid bezien kan worden zoals de economische, de juridische, de
(ontwerp-)methodologische, de historische (daarbij wordt het Basisboek
Milieukunde van Boersema e.a. als achtergrondmateriaal gebruikt). Bovendien
wordt besproken hoe deze invalshoeken in het opzetten van milieubeleid door
de overheid worden verdisconteerd. In het yak 'De milieuproblematiek in
ontwikkelingslanden' wordt een rudimentair milieu effect rapport door studenten
zelf opgesteld, waarin bijzondere aandacht is voor de nationale en intemationale
belangen en standpunten. In het vak 'Maatschappijontwikkeling: sturing van
rnilieugedrag' wordt de milieuproblematiek geanalyseerd als een
gedragsprobleem, waarin mensen in rollen als consument, ondernemer en
politiek actor geconfronteerd worden met milieuproblemen.
Afstudeeronderzoeken bij 'Technologie en Beleid' spelen rich vaak af op het
gebied van de bedrijfsinterne milieuzorg: welke technologische, economische en
sociale factoren zijn daarbij van belang? Zulke onderzoeken zijn onder meer
uitgevoerd in opdracht van Tebodin, Wavin, en de NS. Ook wordt door een
aantal studenten onderzocht hoe milieu-eisen gelntegreerd worden met andere
technologische en maatschappelijke factoren in produktontwikkeling door bedrijyen. Een voorbeeld van zo'n onderzoek is uitgevoerd bij het bedrijf 'Stirling
Cryogenics & Refridgeration' in Acht. Een derde groep van afstudeeronderzoeken 'Technologie en Beleid' richt zich op overheidsbeleid.
Beleidsondersteunende onderzoeken zijn gedaan bij o.a. het ministerie VROM,
het Landbouw Economisch Instituut en het ECN in Petten. Ook he eft binnen
deze studiestroom een promotie plaatsgevonden op een onderzoek naar
bodemverontreining in Brabant.
Bij de stroom 'Techniek, Communicatie en Omgeving' zijn afstudeeronderzoeken gedaan naar de milieu-beleving van verpakkingen bij gebruikers,
bewonersparticipatie bij milieubeheer, gedragsintenties van gemeenten t.a.v.
bedrijfsinterne milieuzorg. Bij deze onderzoeken spelen psychologische aspekten
van de wijze waarop mensen reageren op milieuvraagstukken de hoofdrol. Een
promotieonderzoek naar de rol van de gebruiker bij de ontwikkeling en
implementatie van milieuvriendelijkere produkten is recent gestart.
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Bij 'Internationale Technologische Ontwikkelingskunde' gaat het bij
afstudeeronderzoeken om de industrialisatie en technologie-overdracht naar
ontwikkelingslanden. Zo worden vooral onderzoeken gedaan in Tanzania,
bijvoorbeeld naar wind- en waterkrachtenergie-bronnen.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat de opleiding Techniek en Maatschappij
op verschillende manieren haar studenten opleidt tot ingenieur, die in staat is
een bijdrage te leveren aan het totstandkomen van een technologiebeleid, dat op
duurzaamheid gericht is.
De aandacht voor duurzaamheid past in het totale beleid van de Technische
Universiteit Eindhoven, zoals door de heer Van Bergen, lid van het College van
Bestuur van deze instelling, in zijn welkomstwoord aan het begin van het congres
werd toegelicht. In het nieuwe 'mission statement' van de TUE staat
duurzaamheid exliciet vermeld en de rector magnificus wijdde op 6 september
1993 zijn rede bij de opening van het academisch jaar aan dit onderwerp. De
heer Van Bergen benadrukte het belang van een intensieve samenwerking tussen
de opleiding Techniek en Maatschappij en de andere faculteiten bij het gestalte
geven van dit nieuwe profiel van de TUE.
3. Opzet en inhoud van het congres
In het programma van het congres, en dus ook in de lezingen, die in de
congresbundel zijn opgenomen, weerspiegelen zich de verschillende
invalshoeken, die in de opleiding Techniek en Maatschappij vertegenwoordigd
zijn. De lezingen van drs. E.H. Wellensteijn van het Minsterie van Economische
Zaken en van prof. dr. B. Nooteboom van de Rijksuniversiteit Groningen sluiten
vooral al aan bij stroom 'Internationale Technologische Ontwikkelingskunde' en
'Technologie en Beleid', omdat zij primair betrekking hebben op (macro-)economische aspekten van milieubeleid, zowel in Nederland als intemationaal. De
lezingen van prof. C.A. Clarenburg van de Rijksuniversiteit Utrecht en prof. dr.
C.A.J. Vlek van de Rijksuniversiteit Groningen sluiten aan bij de studierichting
'Techniek, Communicatie en Omgeving', omdat zij ingaan op de beleving van de
milieuproblematiek bij de burgers. In de vier lezingen zit bovendien de lijn van
internationaal niveau (Wellensteijn), via nationaal (Nooteboom) en regionaal
(Clarenburg), naar individueel (Vlek).
De lezing van drs. Wellensteijn werd door hernzelf samengevat in 4 stellingen,
die in zijn tekst te vinden zijn onder de punten 6 (over de noodzaak het
kostenaspect van milieumaatregelen scherp in het oog te bouden vanwege de
intemationale concurrentie), 13 (over het offensief karakter van industriebeleid),
17 (over de rol van overleg tussen overheid, ondernemingen en consumenten bij
het streven naar een combinatie van economische groei en duurzaamheid) en 26
(een algemene slotconclusie met betrekking tot de matige effectiviteit van
4

handelsmaatregelen ten dienste van milieu). Zijn lezing riep enige discussie op
over de vraag of zijn betoog niet het bedrijfsleven te veel in bescherming nam,
zodat milieu als criterium voor bedrijfsactiviteiten onvoldoende gestimuleerd zou
worden. Anderzijds werd vanuit de zaal het voorbeeld van de basis-metaal
aangehaald om te illusteren, dat milieumaatregelen alleen vruchtbaar zullen zijn
mits ze bedrijven in staat blijven stellen niet achter de blijven bij de stand van de
techniek en het overleven van de bedrijfstak niet bedreigen. Naar aanleiding van
zuIke opmerkingen benadrukte de heer Wellensteijn opnieuw het belang van een
goede samenwerking tussen aIle actoren. Tevens bij de discussie werd
opgemerkt, dat milieu niet aIleen als een kostenveroorzaker, maar ook als een
kostenbespaarder gezien moet worden. Naar aanleiding daarvan noemde de
dagvoorzitter, de heer Wagner het voorbeeld van Gist Brocades, die een aantal
jaren geleden min of meer onder overheidsdwang zocht naar een nieuwe
methode van waterzuivering en de aerobe methode vond, die het bedrijf ook nog
kon verkopen. Ook de ontwikkeling van een adequate kennis-infrastruktuur werd
vanuit de zaal als een belangrijke factor in milieubeleid genoemd. Tijdens een
congres in Den Haag met als thema 'Duurzaamheid op zoek naar kennis',
georganiseerd door het Ministerie van VROM, waar door mijzelf en een aantal
collega's van de TUB enkele activiteiten van onze instelling werden
gepresenteerd, liet de heer drs. P. Winsemius, voormalig milieu-minister, zien
hoe de reactie van bedrijven op milieuvraagstukken kan veranderen van reactief
(minimaliseren van uitstoot) via receptief (optimaliseren van materiaal- en
energiegebruik) en vervolgens offensief (milieubewuster produktontwikkeling)
naar proactief (lange-termijn visie-ontwikkeling). In die verandering komt het
accent steeds meer te liggen op milieu als 'competitive tool'.
Prof. Nooteboom begon zijn lezing met enige begrips-verheldering, waarbij hij
vooral benadrukte, dat het begrip 'industrie' zowel productie van goederen als
diensten. zou moe ten omvatten. Hij zag in de huidige bedrijfsorganisatie zich een
overgang naar een nieuw techno-economisch paradigma afspelen, vooral onder
druk van de concurrentie vanuit Japan. De rol van de overheid hierin werd door
hem gekenmerkt met de trefwoorden bemiddelaar, systeembewaker, en
bemvloeder van transactiekosten. Aandacht voor milieutechnologie in het
industriebeleid zou volgens hem een bindende factor kunnen zijn tussen de grote
clusters van industriele activiteit, die hij op dit moment in Nederland zag (een
cluster van diensten, vooral gekoppeld aan de Rotterdamse haven en Schiphol,
en een biologisch-chemisch cluster en mogelijk in opkomst een
elektronisch/fysisch/chemisch cluster). Naar aanleiding van zijn betoog werd
vanuit de zaal de vraag opgeworpen of het clusterdenken niet in strijd is met de
opvatting, dat milieuproblemen integraal, volgens ketenbeheer, moeten worden
bekeken en niet in clusters verdeeld zou moeten worden. De heer Nooteboom
meende echter, dat duurzaambeid juist de relaties tussen de clusters zou kunnen
5

versterken. De relatie met de Oost-Europese landen, die in het betoog van de
heer Wellensteijn al was aangeroerd, kwam opnieuw in discussie na het betoog
van de heer Nooteboom. Vanuit de zaal werd opgemerkt, dat wanneer de
aanpassing aan de milieu-eisen zowel bij hen als bij ons een inschakelverschijnsel
genoemd moet worden, het van belang is geen technologisch potentieelverloren
te laten gaan vanuit een korte-termijn denken. Export van kennis en diensten
kan voor beide partijen een positieve uitwerking hebben op een duurzame
technologische ontwikkeling (het Eindhovens Dagblad haalde in haar
verslaggeving de in dit verb and genoemde term 'Marshallplan' aan).
Prof. Clarenburg schetste vanuit zijn betrokkenheid bij het Openbaar Lichaam
Rijnmond hoe destijds in het beleid ten aanzien van het Rijnmondgebied de
milieu-beleving van de burgers een rol speelde. Uit zijn betoog werd duidelijk
hoe de migratie vanuit dat gebied verbonden was met de milieu-beleving. Naar
aanleiding van een vraag uit de zaal naar de huidige situatie merkte hij op, dat
gebleken was dat een enquete in het Nederlands niet kon worden afgenomen
vanwege het hoge percentage alochtonen, dat het Rijnmondgebied bevolkt. In
hoeverre het beleid t.a.v. ruimtelijke ordening in dat gebied positief effect heeft
gehad is dus moeilijk te bepalen. WeI is een lichte toename van het
bevolkingaantal geconstateerd. De heer Wagner wees op de sterke afname van
de werkgelegenheid in het Rijnmondgebied als factor, die het bevolkingsaantal
beinvloedde en nog beinvloedt.
Ook in het betoog van prof. Vlek ging het primair om de milieu-beleving als
randvoorwaarde voor milieubeleid. Vanuit een psychologische invalshoek bezien,
kan het milieuprobleem gekenmerkt worden als een sociaal dilemma, waarbij
individuele belangen strijdig zijn met collectieve, het de door de heer Vlek
genoemd: een 'ik-hier-nu-complex'. Wat door technologen enigszins
bagatelliserend 'implementatie-problemen' worden genoemd, zijn volgens prof.
Vlek juist essentiele factoren bij de aanpak van de milieuproblatiek. Het werken
met 'actor-fasen-matrices' heeft bewezen goede diensten te bewijzen bij het
zoeken naar een effectieve aanpak, waarbij verschillende actoren verschillend
benaderd worden. Te veel ruimte voor het vrije-markt denken - volgens prof.
Vlek een gevaar in de benadering van de heer Wellensteijn - kan gemakkelijk
een bedreiging worden voor een adequate benadering van milieu-problemen. De
heer Wellensteijn beantwoordde deze kritiek door erop te wijzen, dat ingrijpen
in de markt weI degelijk moet gebeuren, maar dan weI rekening houdend met de
Iengte van de polsstok van elk van de actoren. Deze en dergelijke opmerkingen
vanuit de zaal ontlokten prof. Vlek de opmerking, dat niet aIleen in termen van
'milieu-kosten', maar ook in termen van 'milieu-baten' gedacht moet worden en
dat het begrip 'economische groei' zo hergedefineerd moet worden, dat het
milieugoederen includeert.
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In zijn afsluitende woorden wees de dagvoorzitter, de heer Wagner, er op dat
het congres duidelijk gemaakt heeft, dat er veel is dat we nog niet weten, maar
dat we in elk geval weI weten dat we in een bepaaide richting verder moe ten
werken. Hoewel het milieu-bewustzijn in Nederland al sterk is toegenomen, zijn
we er nog niet, zolang her en der nog de gedachte leeft, dat
'ontwikkelingsianden niet lastig moeten worden', omdat ook zij meer willen gaan
consumeren. In dat verband hoorde ik zelf tijdens een college eens een student
ten aanzien van ons eigen gedrag de noodzaak tot 'consuminderen' noemen. Ben
belemmering daarvoor werd door de heer Wagner aangeduid ais de 'wet van de
sociale traagheid': het is - zeker in een democratie - aItijd gemakkelijk om iets
niet, niet goed, of niet op tijd te (laten) doen. Refererend aan de historicus
Toynbee sprak de heer Wagner de verwachting uit dat op den duur de wal het
schip zal keren. Ben troost voor technici is in elk geval, dat milieu op dit
moment de grootste groei-industrie van onze generatie vonnt.

4. A11emaal tandems ...
Het woord 'tandem' werkte gedurende het hele congres ais een trefwoord
waaraan allerlei combinaties werden opgehangen. De dagvoorzitter begon al met
'overheid en onderwijs', 'theorie en praktijk', 'mogelijk en wenselijk'. De heer
Wellenstein merkte op, dat er ook tandems zijn waar meer dan twee personen
op kunnen rijden, hetgeen hem de mogelijkbeid bood zijn drie invalshoeken op
een tandem te zetten en te wijzen op de noodzaak de tandem voor slingeren te
behoeden, gezien het smalle pad, waarop deze zich moet voortbewegen. Ook
andere sprekers riepen het beeld van de tandem op om te wijzen op de
noodzaak van het samengaan van verschillende factoren en actoren. De
oorspronkelijke tandem, 'industrialisatiebeleid en duurzaamheid', bleek op zich
al ruimschoots stof voor een lustrumcongres te bieden. Ik eindig met de tandem
'techniek en maatschappij', die tevens de naam van de opieiding is, die het
congres organiseerde. De heer Wagner noemde aan het begin van de dag het
feit, dat zo'n tandem-opleiding bestaat 'bemoedigend'. De congresdag heeft laten
zien hoeveel uitdagingen er voor een dergelijke opieiding liggen om ingenieurs
op te Ieiden die in staat zijn om de technisch-wetenschappelijke factoren in de
milieuproblematiek in relatie te brengen met de maatschappelijke. In de
afgelopen tien jaar is daarover in onderwijs en onderzoek enige ervaring
opgedaan en zijn ideeen gegroeid over de wijze waarop dit gestalte zou kunnen
krijgen. Nog altijd is er de worsteling om niet ais twee losse fietsen ('techniek' en
'maatschappij'), maar als een tandem ('techniek en maatschappij') te opereren.
Met het lustrumcongres ais een van de inspiratiebronnen zal daaraan ook in een
nieuwe periode verder worden gewerkt.
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DUURZAAMHEID EN INDUSTRIALISATIEBELEID VANUIT
INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

E.H. WELLENSTEIJN1

Ministene van Economische Zaken
Buitenlandse Betrekkingen

1. De titel van mijn betoog is nogal breed. Elk element ervan op zich
rechtvaardigt uitgebreide aandacht voor dat element. Dat gaat echter wat ver in
het bestek van dit congres. We zullen de tandem niet te zwaar belasten. Die
moet tenslotte ook eindstreep halen, die op dit moment nog niet eens in zicht is.
2. Ik zal een poging wagen in dit hooggeleerd gezelschap om een kader voor de
discussie te schetsen. Ik zal daarbij parameters destilleren uit de elementen
"internationaal", "industrialisatiebeleid en "duurzaamheid". Dat lijkt misschien
wat streng, maar wij leven in een tijd van schaarste. Ook het NMP-II staat op
stapel. Dat is hoge politiek. Ik zal u een beetje in EZ-keuken laten kijken. Ik zal
daarbij proberen te bewijzen dat een gezamenlijke toekomst denkbaar is, doch
dat de paden daarbij smal zijn. De tandem hoeft in ieder geval op zich niet
milieuvervuilend te zijn; het tijdselement is niet milieubelastend. Wist u
overigens, dat "tandem" ook betekent: eindelijk! of: in Gods naam! In
milieuverband is dat zeker toepasselijk.
tl

,

1 Deze tekst is een door de redacteur bewerkte versie van de door de heer WeUensteijn
aangeleverde tekst. De bewerking houdt slechts in het tot volledige zinnen aanvuUen van de
telegramstijl van de oorspronkelijke tekst

Eerst iets over "intemationaal"
3. Onder internationalisering of globalisering zal ik verstaan het verschijnsel dat
goederenproduktie en dienstenaktiviteiten daM plaatsvinden waar (uit
kostenoogpunt) de concurrentievoordelen het grootst zijn. Segmentatie,
"footloose", geografische grenzen tellen niet meer. Dit verschijnseI is niet nieuw,
maar weI de snelheid en dimensie ervan.
Drijfveren zijn: mobiliteit van kapitaal, communicatiemiddelen,
transportmiddelen, technologie-beschikbaarheid, maar ook: bekering van quasi
aIle landen tot de markteconomie, en tenslotte: convergentie van
consumptiepatronen wereldwijd (de zogenaamde ''wereldconsument").
4. Het gevolg is, dat de concurrentiepositie wordt bepaald door de kwaliteit van
de vestigingsplaats in plaats van traditionele factoren zoals ligging en
beschikbaarheid van grondstoffen.
Ben cruciaal element daarbij is het kostenplaatje. Dat betekent dat
concurrerende economieen en bedrijven worden getoetst op lastenniveau,
loonkostenniveau en regelgeving. Tevens zijn kritieke aandachtspunten: kwaliteit
van de infrastructuur, de beroepsbevolking, het niveau van onderzoek en
ontwikkeling.
5. Wat zien wij nu? Traditionele industrielanden verliezen zeer snel terrein,
vooral vanwege een te hoog kostenplaatje, ten gunste van industrialiserende
ontwikkelingslanden in Zuid-Oost Azie en Midden- en Zuid-Amerika.
6. De conclusie m.b.t. internationalisering is dus:
de (vanwege globalisering ook nog eens snel verscherpende) internationale
concurrentie noopt tot grote waakzaamheid ten aanzien van kosten-effecten van
milieubeleid.
Nu iets over "industrialisatiebeleid".
7. Industrialisatiebeleid is geen eenduidig begrip. In de loop der tijd kreeg het
verschillende inhouden. Het hing ook weI samen met de conjunctl.lur van de
economie. Het staat er nu, in termen van economische groei niet zo best voor.
De frisse wind van globalisering legt zwakke plekken bloot. Dat wordt nog erger,
indien het proces van handelsliberalisering via GAIT de kans krijgt tot wasdom
te komen. Daarenboven geldt: een overcapaciteit in aantal arbeids-intensieve
industriele sectoren, zoals staal, automobiel, vliegtuigen, chemie.
Het werkloosheidsplaatje voert de politieke druk op protectionisme en
subsidiering Ope
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8. Industriebeleid anno 1993 houdt in: zorg voor een optimaal klimaat voor
ondernemingen. Aspekten daarvan zijn:
- marktwerking: mededingings- en vrijhandelsbeleid (EG),
- de-regulering,
- gezonde overheidsfinancien (EMU... ),
- gunstig belastingklimaat,
- bewaking (lage) kostenniveaus,
- zorg voor hoogwaardig onderwijs (technisch beroeps-),
- zorg voor goede technische infrastructuur,
- financiele ondersteuning van technologische vernieuwing.
Stuk voor stuk zijn dat elementen voor een gunstig vestigingsklimaat (zie mijn
intemationaliseringsverhaal).
9. Industrieen met overcapaciteit moeten goedkope concurrentie pareren met
nieuwe, nog produktiever produktieprocessen, en Ioonmatiging!
10. Europese Unie en de wereldwijde GATI-regels stellen grenzen aan het
steunbeleid. Er zijn noodverbandconstructies: tijdelijk, atbouwend, en bedoeld
om het noodzakelijke aanpassingsproces maatschappelijk dragelijk te maken.
11. We moeten ons echter goed realiseren, dat zonder industrie geen gezonde
economische struktuur mogelijk is. We moeten dus weI voldoende industriele
capaciteit in huis houden en bij voorkeur met een flinke 'oranje rand'.
Overigens geldt ook: er moeten buitenlandse ondernemingen worden
aangetrokken. Dat betekent de noodzaak voor aandacht v~~r het
vestigingsklimaat!
12. We zien nu de volgende paradox: enerzijds is de industrie een belangrijke
oorzaak van milieubelasting, maar anderzijds is zij tevens sleutel voor duurzame
produktie.
Milieubeleid vraagt omvangrijke investeringen. Het is een uitdaging om via
technologische vernieuwingen hieruit een maximaal rendement te halen door:
- efficientere produktieprocessen,
- minder energieverbruik,
- minder uit- en afval, etc.
Tevens moe ten we in de snelgroeiende milieuproduktiesector
concurrentievoordelen zien te behalen. Technologieprogramma's van overheid
steunen dit.
Ook moet het consumptiepatroon worden aangepakt via een realistische
prijsstelling (incl. milieukostenfaktoren).
13. De conclusie m.b.t. industrialisatiebeleid anno 1993 luidt dus:
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we moeten ons met defensief, maar offensief opstellen, waarbij vestigingsklimaat
en goede marktwerking centraal staan. Hier past het medeverantwoordelijk
stellen van de industrie voor duurzame produktie.
Nu iets over "duurzaamheid"
14. Milieuaandacht is voor bedrijven een kostenfaktor. Dus weegt het
concurrentieaspect zwaar. Een ambitieus milieubeleid is in feite een luxe goed:
bjj lage welvaart is inkomen belangrijker dan milieubehoud. Evenzeer geldt een
toenemend maatschappelijk draagvlak voor milieubeleid door inkomensgroei.
Tenslotte zien we, dat economische groei de middelen genereert voor een goed
milieubeleid, dat nodig is om de belasting van het milieu ten gevolge van
economische groei te dragen.
15. Milieu en economie moeten we met vanuit tegenovergestelde posities
benaderen. Grotere economische groei moet gepaard worden aan een beter
milieu.
Dan volgen een aantal uitgangspunten:
- de schaal van de oplossing moet in overeenstemming zijn met schaal van het
probleem (proportionaliteit);
- de economie moet gelegenbeid krijgen tot aanpassing (wat betreft
produktiestruktuur en investeringen, consumptiepatroon, behoud van
economische dynamiek en welvaart).
- er moet toetsing van doelmatigheid van instrumenten plaatsvinden
(doelmatigheidstoets; n.b.: er is sprake van weglekeffecten t.g.v.
intemationalisering van bedrijfsaktiviteiten);
- preventie (ketenbeheer) is beter dan bestrijding;
- zelfregulering is beter dan regels (convenanten, meerjarenafspraken,
bedrijfsinteme milieuzorg); waarom is dat zo? Omdat dan eigen
verantwoordelijkheid, flexibiliteit, doeltreffendheid, en kosteneffectiviteit
nagestreefd worden. Zo zijn ook financiele prikkels beter dan regels (heffingen,
premies, subsidies, verhandelbare emissies), mits althans intemationaal ingebed;
- publieke aktiviteiten moeten complementair aan private imtiatieven zijn.
16. Wat dit laatste betreft: dat heeft consequenties milieubeleid voor bedrijven:
qua produktenbeleid, milieuverslaglegging, risicobeleid, energiebesparing,
industriele normalisatie en certificatie van milieuvriendelijke produkten.
17. Milieubeleid is weliswaar een uitdaging, doch tevens een zware last.
Welke meetlat moeten we hanteren op weg naar de toekomst? Vanuit NMP-2 is
te denken aan:
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- een bestendig publiek bestuur gekenmerkt door: betrouwbaarheid,
berekenbaarheid, benaderbaarheid, en betrokkenheid,
- geen nieuwe beleidsdoelstellingen als ze niet echt nodig zijn; het toetsen van de
efficiency van bestaande maatregelen,
- een uitvoerbaarheidstoets: economisch en technisch,
- doelgroepenoverleg als kader en convenanten als instrument,
- geen stijging van de collectieve lastendruk; nota bene: te letten is op het
aandeel groene lastendruk, de grenzen op grond van EMU-convergentienormen
en het globaliseringsproces,
- internationale inpasbaarheid.
De conclusie m.b.t. "duurzaamheid" luidt dus:
Hoge economische groei en schoner milieu kan als resultante van intensief
overleg tussen overheid, onderneming en consument.
Met dit laatste zijn we weer terug bij het begin.
Nog iets over internationale samenhang.
18. Gelsoleerd nationaal milieubeleid voor binnenlandse aktiviteiten die
blootstaan aan internationale concurrentie leidt tot verplaatsing van die
aktiviteiten naar het buitenland. Ik gaf al eerder aan, dat globalisering ertoe
noodzaakt goed te bezien hoe met het nationale milieubeleid om te gaan, gezien
de direkte uitwerking op de concurrentiepositie van bedrijven. Hiermee is de
handels(politieke) dimensie geintroduceerd.
19. De handel-milieu discussie is stellig een interessante. Enerzijds omdat
daarmee weer het concurrentie-aspect wordt geintroduceerd. Anderzijds, omdat
het een aangrijpingspunt vormt om te waarschuwen tegen zg. groen
protectionisme.
20. Wat het eerste aspect aangaat: men komt in gevaarlijk vaarwater indien men
via handelsbeperkingen eenzijdig andere landen bepaalde milieunormen wil
opleggen. Dit is ook strijdig met internationale spelregels en bovendien niet
effectief; het is zelfs schadelijk voor handelsverkeer en economische groei.
21. Milieu-probleem moet men bij de bron aanpakken: per milieu-vraagstuk
moeten internationale milieuafspraken gemaakt worden (C02, S02, afval,
verpakking, etc.). Dat impliceert dat verdragspartijen met gelijke verplichtingen,
waaronder milieukosten-factoren, worden geconfronteerd. Verrekening ervan
vindt plaats in de kostprijs (internalisering).
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22. Als goede internationale probleem-gerichte milieuafspraken bestaan, met
inbegrip van de verplichting tot internalisering van de milieukostenfactoren, dan
kan vervolgens de markt zijn werk doen. Mits sprake is van vrijhandel en het
principe 'de vervuiler betaalt, de consument bepaalt.' Dan is er ook geen zorg
over concurrentieverstoringen ten gevolge van verschillende aanpak.
23. Dat is allemaal eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het voorgaande gaat uit van
de volgende vooronderstelling: een harmonisatie van milieunormen. Die heeft
alleen betekenis voor zover milieuproblematiek in verschillende landen
vergelijkbaar danwel gemeenschappelijk is. Dat is zeker niet altijd het geval! De
milieugebruiksruimte kan verschillend zijn. Dus zijn er per milieuvraagstuk
verschillende deelnemers aan internationale afspraken. Hier speelt de kwestie
van doeltreffendheid, i.c. kritische massa.
24. Wat, gezien ook de effecten op onderlinge concurrentieverhoudingen, te
doen met landen die milieunormen (nog) niet kunnen naleven (Oost-Europa!)?
Die moeten worden meegenomen in samenwerkingsakkoorden (EG). In ieder
geval moet men in zulke gevallen niet straffen met eenzijdige
handelsbeperkende maatregelen (groen protectionisme).
Landen die hun internationale milieuverplichtingen niet nakomen kan men in
het uiterste geval confronteren met sancties. Nu kan dat al (GAIT) voor zover
produkten niet voldoen aan eisen van veiligheid en gezondheid. Unced'92 stelt,
dat wij bij voorkeur niet in de handelssfeer moeten optreden, doch bij de bron
(milieumaatregelen). De OESO introduceerde in 1972 al het "polluter pays
principle", en sprak zich uit tegen handelsverstoringen om milieuproblemen op te
lossen.
GAIT gaat echter niet over (milieuonvriendelijke) produktieprocessen. Dat
hoort elders thuis. Toch is men ook doende om in GAIT, wat een
handelsverdrag is, milieu-bepalingen op te nemen.
25. Nu nog iets over groen protectionisme. In de afgelopen periode werden weI
eens geluiden gehoord van milieubelastende bedrijven, die concurrerende invoer
uit bijvoorbeeld, Oosteuropa willen weren vanwege vermeende tekortschietende
milieuinvesteringen. Daardoor zou er een concurrentienadeel zijn ten laste van
Westeuropese ondernemingen die aan milieuzorg doen. Die zorg is begrijpelijk.
Dit moet echter bij de bron worden aangepakt, en niet via de handel.
26. Mijn slotconclusie luidt dan ook: handelsmaatregelen ten dienst van milieu
zijn "third best", en op zich niet doeltreffend.
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CLUSTERS, MILIEU EN INDUSTRIEBELEID

B. NOOTEBOOM
Rijksuniversiteit Groningen
FacuheftBedrijJskunde

1. Inleiding
Het betoog is opgebouwd uit drie delen (figuur 1):
1: OPBOUW
Industriebeleid
betekenis
standpunten
Externe effecten
externe effecten van schaal en "scope
taken van de overheid

ll

Keuzen
clusters
milieu
Ik bezie eerst wat we onder een industriebeleid verstaan, en of er enige
consensus is over wat weI en wat niet moet gebeuren. Vervolgens ga ik in op de
betekenis van externe effecten, omdat nieuwe inzichten in industriebeleid vooral
zijn gebaseerd op een nieuw inzicht in de aard en het belang van dergelijke
effecten. Daaruit kan men taken voor de overheid afleiden. Vervolgens ga ik in
op de betekenis van "clusters", en geef ik aan wat in Nederland belangrijke
clusters zijn, en welke keuzen men m.i. zou kunnen maken voor versterking van

de economische struktuur. De milieuproduktiesector kan daarin een belangrijke
rol spelen.

2. Industriebeleid: betekenis
Er zijn misverstanden omtrent de betekenis van de term "industriebeleid". Zij
wordt veelal gehanteerd als vertaling van de Engelse term "industrial policy".
Maar de vertaling van "industry" is niet "industrie" maar "produktiesector". Het
Engelse woord voor industrie is "manufacturing". In het Engels praat men bijv.
over "transport industry", "hotel industry" e.d. Aldus omvat een industriebeleid
niet aIleen industrie, maar ook dienstverlening. Dit is niet een onschuldig
woordenspel. Een industriebeleid moet industrie en diensten omvatten, om twee
redenen:
*in Nederland spelen beide een belangrijke rol
-industrie en diensten zijn steeds meer vervlochten geraakt, o.a. vanwege
ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie (leT) (zie
Nooteboom, 1990).
Dienstverlening is door leT meer gaan lijken op industriele produktie
(industrialisatie van de dienstverlening), en veel diensten, vooral gericht op
kennis, informatie en communicatie hebben de industrie als toepassingsgebied.
Industriele produktie is door leT informatiefuncties in produkten gaan
inbouwen, en is steeds afhankelijker van complementaire dienstverlening: in
logistiek, afstemming tussen toeleveranciers en uitbesteders, marketing, service,
en informatisering van het produktieproces (verdienstelijking van de industrie).
Dit geeft al een eerste indicatie van een verwevenheid die opgesloten ligt in het
cIusterbegrip. Daar kom ik later op terug.
De leuzen "Nederland distributieland" en "Keuze voor de industrie", die we de
afgelopen jaren in beleidsdiscussies zijn tegengekomen zijn beide misleidend en
contraproduktief.

2. Industriebeleid: standpunten
Op het eerste gezicht lijkt er in Nederland een brede consensus te bestaan over
industriebeleid (figuur 2).

16

2: CONSENSUS INDUSTRIEBELEIO?
Industriebeleid
is NIET: steun aan individuele bedrijven; NOCH voor bescherming in
nood; NOCH IIpicking the winners"
is in principe NIET: keuzen van produktiesectoren; NOCH sectoren in
nood, behalve voor sanering; NOCH "speerpunten"
is WEL: macro condities, infrastruktuuf, wetenschap en onderwijs,
exteme effecten

Het voomaamste argument om de overheid zo weinig mogelijk keuzen te laten
maken is steeds dat zij daartoe minder bekwaam is dan het bedrijfsleven.
Deze ogenschijnlijke consensus blijkt bij nadere beschouwing echter een illusie
te zijn.
Ten eerste is er een ruime mate van hypocrisie: discrepanties tussen de liturgie
en de praktijk van het beleid. Men doet wat men zegt niet te moeten doen, en
men doet niet wat men zegt te moeten doen. In feite steunt de overheid selectief
grote bedrijven, in meer of mindere mate. De werkgevers zeggen collectief dat
steun niet plaats moet vinden, maar in nood vragen ze er individueel weI om, en
dan wordt er collectief niet tegen geprotesteerd. Zie de gevallen OAF,
FOKKER, PHIUPS. Voorts wordt in het technologiebeleid in Nederland (PBTS,
lOP's) en EEG (EUREKA, ESPRIT, BRITE, ...) in feite via technologiegebieden gekozen voor sectoren (IT, milieu, nieuwe material en, biotechnologie). In
feite vindt een inkrimping plaats van hoger onderwijs en onderzoek.
Sinds kort groeit het onzicht dat Europa staat voor een structurele crisis, in die
zin dat we werk dreigen te verliezen aan opkomende landen in het verre Oosten
en voormalige centraal geleide economieen. Nieuw en speciaal verontrustend is
dat het verlies niet aIleen laagwaardig maar ook hoogwaardig werk betreft. Er is
elders ook goedkopere hoog gekwaIificeerde arbeid. Oit leidt sommmigen er toe
om te pleiten voor regelrechte protectie van sommige (nieuwe) sectoren.
In mijn betoog wil ik mij vooral richten op de vraag wat we bedoelen met
"infrastruktuur" en "exteme effecten". Men is het er in brede kring over eens dat
die een legitiem terrein voor overheidsbeleid vormen. Bekende voorbeelden van
externe effecten die overheidsbeleid oproepen zijn milieu en innovatie. Op de
exteme effecten van milieu hoef ik nauwelijks in te gaan. Exteme effecten in
innovatie zijn gelegen in het feit dat veelal het maatschapplijk nut van innovatie
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groter is dan de opbrengst voor de innovator. Daarom bieden we octrooien, die
in feite bewust een tijdelijk monopolie creeren om de ondernemer tot innovatie
te verleiden.
Kern van mijn betoog is nu dat het begrip "exteme effecten" een nieuwe inhoud
heeft gekregen, zodanig dat er een nieuw terrein voor overheidsbeleid is gegroeid.

3. Externe etTecten van schaal en scope
Algemeen wordt ingezien dat de bedrijfsorganisatie aan sterke verandering
onderhevig is. Het "Fordisme" van grootschalige, permanent gelntegreerde,
gecentraliseerde en hierarchisch ingerichte ondernemingen heeft afgedaan. De
achterliggende oorzaken zijn: snel1ere technologische ontwikkeling, concurrentie
vanuit meer landen (verre Oosten), en de opkomst van de leT. Er is sprake van
een nieuw "techno-economisch paradigma", dat gezien kan worden als de
grondslag van een nieuwe "lange golf' (cf. Dosi et.al., 1988). Gevolgen van het
een en ander zijn: verkorting van levenscyc1i van produkten en noodzaak van
snellere ontwikkeling en introduktie van nieuwe produkten. Concurrentie op
basis van kwaliteit en prijs, produkt en produktie, volume en flexibiliteit, efficientie en innovatie, snelle levering en lage voorraden (Bolwijn & Kumpe, 1989;
Nooteboom, 1992a). Om in deze strijd te overleven is het voor bedrijven nodig
om zich te concentreren op dingen waarin zij speciaal goed zijn of kunnen zijn.
Oat vergt meer samenwerking tussen bedrijven: vertikaal (toeleveranciers en
uitbesteders) en horizontaal. In deze verbindingen speelt leT een belangrijke rol
(Nooteboom, 1992b):
- overdracht van eind- en halffabrikaten in informatie: uitbesteding van
administratie; afstemming in CAD tussen uitbesteder en toeleverancier; EDI
in transactieverkeer en transport
- verlaging van zoekkosten en daardoor meer prijsconcurrentie
- meer flexibele produktie
- kortere produktontwikkeling: door betere afstemming in parallelle ontwikkeling; simulatie Lpl.v. prototypes.
De overgang van het oude naar het nieuwe paradigma kan gezien worden als
een overgang van interne naar externe "economies van scale and scope". De
efficienties die vroeger behaald werden middels coordinatie binnen bedrijven,
worden nu behaald door relaties tussen deels zelfstandige en deels verbonden
bedrijven, in vormen van organisatie "tussen markt en hierarchie". Een bekend
voorbeeld is de textiel- en schoenindustrie in Noord-Italie.
Een bekend voorbeeld van een bedrijf dat op de nieuwe vorm inspeelt is
Benetton. Interessant is dat Benetton volstrekt open is t.a.v. technische en
commerciele informatie tussen de participanten in het netwerk: iedereen heeft
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toegang tot aUe informatie. De kracht van het bedrijf ligt in de configuratie en
het beheer van het netwerk van participerende bedrijven. In tegenstelling tot een
bepaalde technologische of commerciele kennis kan die competentie niet gauw
naar elders weglekken.
Het begrip van "external economies", in vonnen van "flexibele specialisatie" of
"industrial districts" (Piore & Sabel, 1984) is overigens niet nieuw: zij gaat terug
tot de econoom Marshall.
Het is voorts van belang om op te merken, zoals Amin & Dietrich (1991)
hebben gedaan, dat "flexibele specialisatie" gepaard gaat met IIflexibele
integratie". Het zijn verschillende kanten van dezelfde medaille. Enerzijds zien
we decentralisatie .en flexibele eonstellaties in produktie, en anderzijds meer
coordinatie t.a.v. financiering, R&D, marketing en distributie. Per saldo kan dit
leiden tot meer samenhang in constellaties van bedrijvigheid, met daarmee
gepaard gaande concentraties van macht. Het is denkbaar dat een soort
feodalisering van economisehe structuren ontstaat, in koninkrijken met vazallen
en lijfeigenen. De vraag is dan of de overheid zich moet bemoeien met de
ontwikkeling van dergelijke eonstellaties om binnen een land de synergie te
vergroten, of dat moet overlaten aan (grote) bedrijven, in hun streven naar
synergie over de grenzen heen.
Van belang voor het huidige onderwerp is dat een nieuwe inhoud gegeven wordt
aan het begrip "externe effecten". Zoals we zagen worden dergelijke effecten
erkend ais een legitiem terrein voor industriebeleid. De stelling is nu dat dat
naar de huidige inzichten een groter terrein is dan naar vroegere inzichten: een
terre in dat te maken heeft met verbindingen tussen bedrijven met complementaire activiteiten. In die verbindingen worden de wendbaarheid en
concurrentiele prikkels van zelfstandige bedrijven gepaard met voordelen van
ttscope" in relaties tussen die bedrijven. Dit vonnt de tbeoretische achtergrond
van het bekende begrip van "clusters". Bij een industriebeleid gericht op clusters
richt de overheid zieh niet op gelsoleerde sectoren of individuele bedrijven, maar
op het faciliteren van verbindingen daartussen. Dit punt is interessant in het licht
van de vrees dat Nederland op bet punt staat ook hoogwaardige
werkgelegenheid te verliezen aan nieuw opkomende landen. Als we ons zouden
richten op meer systematiseh samenbangende activiteiten zou dat risico kleiner
kunnen zijn, naar analogie van het bedrijf Benetton dat we hierboven noemden.
De rechtvaardiging van activiteiten van de overheid in een dergelijke strategie is
gelegen in het feit dat zich in dergelijke verbindingen tussen bedrijven vaak
problemen voordoen van colleetieve aetie. Hieronder wordt deze gedachte
verder uitgewerkt, met verwijzing naar ontwikkelingen in de economische
wetenschap.
4. De overheid als handelaar in collectieve actie
19

In de laatste jaren heeft de economische wetenschap zich verdiept in strategische
interactie tussen bedrijven (m.b.v. de speltheorie), de dynamiek van niet-lineaire
economische systemen (m.b.v. simulatie), en de gevolgen van beperkte
rationaliteit en beperkte en asymmetrische informatie (in economische theorieen
van de organisatie, zoals transaktiekostentheorie en principaal-agent theorie).
Daaruit zijn nieuwe inzichten onstaan, of af te leiden, voor taken van de
overheid (figuur 3).
3: TAKEN VOOR DE OVERHEID
Oplossing van problemen van collectieve actie:
als bemiddelaar
als systeembewaker
als producent van transaktiekosten
In toepassingen van de speltheorie komen we op talrijke problemen van
coordinatie (voor boeiende toepassingen van speltheorie in de bestuurskunde, zie
Elster, 1984, 1989). Bekende voorbeelden zijn het zg. prisoner's dilemma en het
verschijnsel van "liftersgedrag" ("free riding"). Er zijn vele akties die voor alle
partijen, en voor de samenleving, nuttig zouden zijn, maar die samenwerking
vergen die niet tot stand komt vanwege het misbruik dat iemand van een
initiatief tot samenwerking zou kunnen maken door zich er op een cruciaal
moment aan te onttrekken. Investering in opleiding, fundamenteel onderzoek,
milieutechnologie zou aantrekkelijk of aanvaardbaar kunnen zijn als alle
concurrenten er aan mee doen. Ret gebeurt echter niet zolang er geen garantie
is dat de anderen mee doen. Er zijn ook coordinatieproblemen in het vaststellen
van een uniforme technische standaard: er zijn verschillende mogelijkheden,
maar iemand moet de knoop doorhakken. Er is in deze omstandigheden
behoefte aan een derde· partij, met een prestige van betrouwbaarheid, die de
patstellingen doorbreekt. Vaak is de overheid de aangewezen partij. Dat hoeft
niet altijd de centrale overheid te zijn. Integendeel: het kan vaak de locale
overheid zjjn die de patstellingen beter ziet. Dit geeft de rol van de overheid als
bemiddelaar (zie ook Wassenberg, 1993).
In het verlengde hiervan zien we in onderzoek van niet lineaire dynamische
systemen ter simulatie van marktprocessen dat op cruciale momenten het
systeem als het ware aarzelt tussen twee paden ("bifurcaties"). Een klein zetje in
de een of de andere richting heeft dan grote gevolgen. Vooral als de
ontwikkeling niet terug te draaien ("padafbankelijk") is. Binnen het systeem zelf
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wordt geen keuze gemaakt: de richting hangt af van de samenloop van
omstandigheden. Van belang hier is het inzicht dat richtingen in economische
ontwikkeling niet altijd gebaseerd zijn op bewuste keuzen ''van het bedrijfsleven",
maar gevolg zijn van een onvoorziene dynamiek van het systeem als geheel. Het
is niet gemakkelijk voor de overheid om dit te voorzien, maar zij staat hierbij
niet bij voorbaat in een slechtere positie dan "het bedrijfsleven". Misschien staat
zij in een betere positie, juist omdat zij "boven de markt" staat. Dit geeft de rol
van de overheid als systeembewaker.
Douglass North (een van de twee laatste Nobelprijs winnaars in de economie,
zie North, 1990) argumenteerde ais voigt:
1.
welvaart vergt arbeidsdeling, en dat vergt transakties
2.
er zijn kosten verbonden aan transakties, als gevolg van gebrekkige
informatie en onzekerheid omtrent de omstandigheden en de intenties
van transaktiepartners.
3.
die kosten kunnen niet voldoende worden geelimineerd in private
afspraken; er is een veld van instituties nodig om die kosten te
verlagen: wettelijke regels en uitvoering, zakelijke diensten, technische
en administratieve standaards, normen en waarden t.a.v. gedrag.
Derhalve werkt de markt niet in een vacuum, maar vergt zij een institutioneel
kader. Oat gaat verder dan de ideologie van de ''vrije markt" suggereert. Het
probleem van de voormalige centraal geleide economieen is dat zij dat kader
miss en, en dat je dat niet zo maar in kunt voeren. Het is het resultaat van een
ontwikkeling die veel tijd kost. Dit geeft de rol van de overheid als beinvloeder
van transaktiekosten. De overheid moet toezien op het creeren van instituties
die transaktiekosten verlagen, maar instituties kunnen die juist verhogen. Het is
vaak niet eenvoudig om de positieve, transaktiekostenverlagende effecten te
onderscheiden van de negatieve, transactiekostenverhogende en verstarrende
efecten van instituties. Een goed voorbeeld is de aigemeen verbindend verklaring
van CAO's. Dat heeft vermoedelijk gunstige en ongunstige effecten.
Verlaging van transaktiekosten kan deeis worden bereikt door acties die al lang
gezien worden ais deel van de taak van de overheid: goede wetten en een goede
uitvoeringsorganisatie, betreffende eigendom, handelsverkeer, etc., en een
stabiele munteenheid onder bewaking door een centrale bank, die
onzekerheiden t.a.v. transakties wegnemen. In het verlengde hiervan kan het
echter ook nodig zijn dat de overheid bijdraagt aan het tot stand komen van
standaards, in techniek, contracten, certificatie, communicatie, arbeidsvoorwaarden, opleidingseisen, e.d. Verlaging van transaktiekosten vergt ook
vermindering van zoekkosten, en dit kan Ieiden tot de behoefte aan overheidsinvesteringen, bijv. in een glasvezelnet. Het kan ook vergen dat iemand
optreedt voor arbitrage in de naleving van overeenkomsten tussen bedrijven. Oat
hoeft niet altijd de overheid te zijn, maar het kan zijn dat de overheid de
aangewezen partij is.
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5. Het cluster begrip
Het begrip "cluster" duidt op het belang van samenhang tussen verschillende
activiteiten. Waaruit bestaat die samenhang? Aan de bekende "diamand" van
Porter (Porter, 1990) ontlenen we de volgende criteria. (figuur 4):
4: CLUSTERS ALS SAMENHANG T.A.V:
(vrij naar Porter)
infrastruktuur, als basis voor hoogwaardige produktie: in kennis,
wegen, telecommunicatie, instituties e.d.
vraag van geavanceerde, veeleisende klanten die een "pull" uitoefenen
op hoogwaardige produktie
gerelateerde en ondersteunende activiteiten, die een "push" uitoefenen
op hoogwaardige produktie (onderzoek, toeleveranciers, zakelijke
dienstverlening)
bedrijfscompetenties die passen bij de succesfactoren van de activiteit
Het eerste punt vormt een traditioneel element in inustriebeleid. Nieuw is echter
dat nadrukkelijk bezien wordt of de infrastruktuur en de produktieve activiteiten
in een land goed op elkaar zijn afgestemd. Het tweede punt benadrukt dat geen
afscherming van de concurrentie moet plaats vinden: die vormt juist een
belangrijke prikkel voor goed functioneren en voor verbetering. Voor een klein
land als Nederland kan niet alle vraag uit het binnenland komen, en zullen
clusters zich derhalve vaak over de grenzen uitstrekken. Een belangrijke vraag is
dan hoe de activiteit in Nederland toegang krijgt tot de relevante markten. De
gerelateerde en ondersteunende activiteiten duiden op de eerder besproken
externe effecten van "scope": complementaire produktie in een netwerk van
bedrijven waarin "flexibele specialisatie" op kan treden: samenwerking en
afstemming in wisselende verbanden, met behoud van de prikkels van
zelfstandigheid en concurrentie.
Het laatste punt van de "fit" tussen bedrijfscompetenties en succesfactoren vergt
nadere ontwikkeling. Daarvoor maak ik gebruik van het werk van Guerrieri &
Tylecote (1992). Zij onderkennen zes succesfactoren waarvan het belang
verschilt voor verschillende industrieen, en waarin de competenties verschillen
tussen verschillende bedrijven, regios en landen. Aldus kan men onderzoeken in
hoeverre competenties passen bij de eisen. In zoverre als men deze eisen en
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competenties betrouwbaar kan vaststellen, kan men onderzoeken wat in een
bepaalde constellatie van bedrijven en sectoren de zwakke punten zijn. Dit kan
leiden tot pogingen om de zwakke punten te versterken, of tot de conclusie dat
in bepaalde sectoren onvoldoende perspectief aanwezig is. Het voert hier te ver
om op dat aspect verder in te gaan. Daarvoor verwijs ik naar Nooteboom
(1993b).
Hier wil ik nader ingaan op de te kiezen clusters in Nederland.

6. Keuzen?
Moet Nederland zich specialiseren in bepaalde clusters, en zo ja, heeft de
overheid bij deze keuze een legitieme rol?
Het is evident dat Nederland niet overal even goed in kan zijn. Naarmate de
internationalisering voortschrijdt, en daardoor per produkt de markt groter en
internationaler wordt, heeft men meer potentiele concurrenten, en moet men op
grotere schaal produceren. Bij gelijkblijvende beschikbare middelen betekent dit
dat men die beschikbare middelen moet inzetten voor een geringer aantal
produkten. Dat geldt meer naarmate het land kleiner is. Dit is weI de "small
country squeeze" genoemd. Vit onderzoek blijkt ook dat in feite kleine landen
meer gespecialiseerd zijn dan grote.
.
De overheid moet niet los van het bedrijfsleven de keuzen maken. Maar zij heeft
een rol in het overleg met het bedrijfsleven over de te maken keuzen; met name
met het oog op de verbindingen tussen activiteiten. Is voldaan aan de voorwaar·
den t.a.v. aansluiting met de infrastruktuur, de geavanceerde vraag, de
gerelateerde en ondersteunende activiteiten en de bedrijfscompetenties (dia 4).
Zo Diet, wat kan dan de overheid doen om te bevorderen dat weI aan die
voorwaarden wordt voldaan? Of moet het bedrijfsleven andere keuzen maken?
Dit vergt voortdurend overleg tussen bedrijfsleven en overheid. Het is de
exclusieve taak noch van de een noch van de ander.

7. Clusters in Nederland
Welke clusters zou men nu moeten bevorderen? Laten we eerst kijken naar de
feitelijke situatie in Nederland (figuur 5) (ontleend aan Nooteboom, 1993a).
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5: STRUKTUUR VAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE
(figuur 1 uit ESB art.)
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In dit schema zijn niet alle activiteiten van de Nederlandse economie
opgenomen, maar aIleen die activiteiten die duidelijke onderlinge relaties
vertonen van vraag, complementaire produktie en infrastruktuur, en daardoor
clusters vormen.
We zien globaal twee belangrijke clusters. Een dienstenc1uster, die in belangrijke
mate is gerelateerd aan de functies van de Rotterdamse haven en Schiphol. En
een biologisch-chemisch industrieel complex, met verbindingen tussen landbouw,
biotechnologie, levensmiddelen, procesindustrie, chemische industrie en energie
(gas en olie). De sectoren zijn onderling verbonden in transport; met name de
Rotterdamse haven. Nederland zou moeilijk zonder deze clusters kunnen. In dit
licht zijn de uitbreiding van Schiphol en de Betuwelijn van groot belang. De
twee clusters lijken ook nog steeds levensvatbaar, mits de chemische industrie er
in slaagt verder op te schuiven van bulkprodukten naar meer gespecialiseerde
produkten met hoge toegevoegde waarde. AKZO is goed op weg; nu DSM nog.
De banken/levensverzekeringen, vervoerders en uitgevers proberen door
bundeling van krachten een goede positie op wereldmarkten te verwerven, te
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behouden of uit te breiden. Het grootste knelpunt voor beide sectoren lijkt te
liggen in milieuproblemen. Vervoer en chemie belasten ons milieu, enoverleving
van deze clusters in Nederland vergt een oplossing van dat probleem.
Nederland heeft weI enig potentieel maar geen sterke samenhangende kracht in
apparaten en instrumenten. Een cruciale vraag is of er een geconcerteerde actie
moet komen van overheid en bedrijfsleven om het potentieel uit te bouwen tot
een krachtig cluster. Als argument daarvoor wordt weI eens aangevoerd dat we
een krachtige apparaten industrie moeten hebben als toeleverancier aan bijv. de
procesindustrie (in cluster B). Maar het ziet er naar uit dat de procesindustrie er
niet veel problemen mee heeft om haar apparaten van elders te halen. Ook de
beperkte autoindustrie die we nog hebben is weI in staat om haar onderdelen
van elders te hal en. Een gerelateerde vraag is in hoeverre Nederland nog moet
mikken op een aandeel in de ontwikkeling en produktie van
informatietechnologie. Wat betreft chips lijkt duidelijk dat we op zijn best nog
enige kans hebben op het gebied van applicatie-specifieke chips (ASICS). Dit
zou aan kunnen sluiten op onze bestaande produktie van electronische
apparaten, met name in de markt vor communicatie randapparatuur (zie een
rapport van Coopers & Lybrand, 1989). Wellicht is een argument dat voor
ontwerp en ontwikkeling van ASICS een geografische nabijheid tot gebruikers
van be lang is. Het is evenwel nog de vraag of de onderlinge versterking van
genoemde elementen voldoende is. Het blijkt echter dat de technologie van
chipsproduktie in feite een technologie is van chemische en/of fysische
oppervlaktebewerking. Dergelijke technologie is ook nodig of bruikbaar voor
andere activiteiten: zonnecellen, sensoren, nieuwe material en, oppervlaktebewerking t.b.v. duurzame instrumenten en werktuigen. Aldus ontstaat weUicbt het
perspectief van een samenhang tussen elementen van apparaten, instrumenten
en nieuwe materialen die elkaar onderling kunnen versterken, in wat ik noem
een electronisch/fysisch/chemisch cluster C (figuur 6).
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6: UITBREIDING MET EEN DERDE CLUSTER
(figuur 2 uit ESB art.)
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Wordt hiermee voldaan aan de criteria van een cluster (dia 4)? Wat betreft de
aansluiting op de infrastruktuur van kennis en opleiding kunt u dat beter
beoordelen dan ik. Is de TH Eindhoven geequipeerd om dit cluster te dragen?
Een belangrijke vraag is ook waar de geavanceerde vraag ligt, en of we daarop
aansluiting kunnen vinden. Ten dele ligt die vraag binnen het cluster zelve. Van
belang is voorts of die vraag wellicht ook gelegen is in cluster B
(biologisch/chemische industrie). Qua technologie sluit cluster C wellicht ook
aan op cluster B, in de produktie van chemische specialiteiten. Met cluster B
kunnen wellicht ook andere activiteiten, zoals met name de bouw en de
sofiwareproduktie, een meer gelntegreerde positie krijgen.
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8. Milieu
De belangrijkste stelling van mijn betoog is wellicht dat het milieu een bindende,
overkoepelende functie kan vervullen in onze economische struktuur. Met
produkten gericht op duurzaamheid kunnen we in NederIand drie vliegen slaan
in ~~n klap:
1.
de synergie tussen clusters versterken
2.
de urgente milieuproblemnen in ODS land oplossen
3.
inspelen op een groeimarkt
Het eerste punt wordt ais voIgt gei11ustreerd (figuur 7).
7: MILIEU ALS OVERKOEPEUNG

(figuur 3 uit ESB art.)
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In de milieuproduktiesector kunnen we verschillende soorten activiteit
onderscheiden:
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- opruimtechnologie: scheiding, recycling, verbranding
- vermindering gebruik: dosering, ketenbeheer
- schone energie: zonne-energie, windenergie
- duurzame materialen en apparaten
Leveranciers van produkten hiervoor bevinden zich in clusters B (biotechnologie,
chemie) en C (sensoren, zonneceIlen, duurzame materialen, electronische
sturingstechnologie). Gebruikers bevinden zich in clusters A (transport), B
(chemie, voedings-en genotmiddelen, energie) en C (apparaten en
instrumentenbouw). Ben vraag zou zijn hoe de afstemming van de infrastruktuur
van onderwijs en onderzoek hierop verder verbeterd kan worden.
Zoals reeds vermeld be staat mometeel de vrees dat wij werkgelegenheid gaan
verliezen aan opkomende landen in het verre Oosten en in de voormalige
centraal geleide economieen; niet aIleen in technologisch laagwaardige maar ook
in technologisch geavanceerde werkgelegenheid. We horen ook de klacht van
bijv. de chemische en grondstoffenindustrie dat elders een concurrentievoordeel
wordt behaald door lagere eisen t.a.v. investeringen om vervuiling tegen te gaan.
N aarmate echter in betreffende landen de produktie en welvaart toenemen zal
.ook daar een groeiende markt voor mileutechnologie ontstaan. Het juiste
antwoord is niet om in ons land de milieueisen verlagen, maar om de
opkomende markt voor milieutechnologie te zien als een kans waar we op in
moeten spelen. WeI is het dan zaak om er voor te zorgen dat intussen onze
chemische industrie niet het loodje legt vanwege milieueisen waaraan zij gezien
de concurrentie niet kan voldoen. De oplossing is tweeerlei. Bnerzijds zal de
industrie haar produktenpakket moeten aanpassen naar produkten met een
hogere toegevoegde waarde, die goed passen in de struktuur van onze clusters.
Anderzijds zou de overheid middels eigen investeringen en subsidies voor 0&0
en investeringen in het bedrijfsleven de ontwikkeling van duurzame produktie
moeten bevorderen met als tweeledig doel: de milieu-Iasten voor de industrie
dragelijk maken, en een positie ontwikkelen in de toekomstige markt van milieutechnologie. Technologie kan in een aantal gevallen (maar niet altijd) worden
overgenomen door andere landen, maar de samenhangende struktuur van
clusters is veel moeilijker om over te nemen, omdat zij vormen van organisatie
betreffen die tijd kosten om te ontwikkelen en geworteld zijn in sociale
structuren. Ons concurrentievoordeel dient niet te liggen in afzonderlijke
technologieen of industrieen, maar in dergelijke moeilijkoverdraagbare clusters.

9. Tot slot
De voorstellen die ik doe zijn tentatief. Mijn beweringen dienen te worden
getoetst en uitgewerkt. De criteria voor identificatie, evaluatie en beoordeling
van een clusters moeten -nader te worden ontwikkeld en geconcretiseerd. Dat
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vergt nog veel werk. Het gaat mij hier om twee kempunten in het betoog. Ten
eerste de gedachte dat in de huidige constellatie van technologie en economie
exteme effecten een nieuwe, bredere betekenis hebben gekregen, welke
implicaties hebben voor een industriebeleid gericht op samenhangen eerder dan
individuele industrieen en bedrijven, waarin de overheid in nauw overleg met het
bedrijfsleven tot keuzen moet komen. Ten tweede dat het op grond van de
voorlopige analyse plausibel is dat aandacht voor milieutechnologie als speerpunt
verstandig is.
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WAAROM IS MILIEUVERONTREINIGING EEN BELANGRUK
PROBLEEM? EEN PROEVE VAN RUIMTELUK- EN
MILIEUBELEID IN HET RUNMONDGEBIED

L.A CLARENBURG

Rijksuniversiteit Utrecht
Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen

1. Het Rijnmondgebied
Het is aIgemeen bekend dat in de jaren 60 met toenemende industriaIisatie, met
een toenemend activiteitenniveau per vierkante kilometer, met een toenemende
bevolkingsdichtheid, resulterend in een grotere bebouwingsdichtheid het
probleem van de milieuverontreiniging en van milieubelasting in Nederland zijn
intrede deed. Deze milieubelasting, d.w.z. niet aileen de milieuverontreiniging
maar ook b.v. de dreiging die uitgaat van de kans op een groot ongeluk op een
van de bedrijfsterreinen, kreeg de kans zich extra te manifesteren, doordat onder
de drang van de behoefte aan nieuwe woonruimte nieuwe stadswijken verrezen
letterlijk 'onder de rook van de industrie'; de Nederlander woont immers graag
dicht bij zijn werk. Ben dergelijke situatie deed zich in het bijzonder voor in het
Rijnmondgebied; de in dit artikel beschreven ervaring he eft dan ook
voomamelijk op de toe stand in dat gebied betrekking.
De hier genoemde ontwikkelingen deden zich geleidelijk voor, zodat ook de
andere zijde van de medaille van de industrialisatie, de milieubelasting, maar
heel geleidelijk bij de bevolking manifest werd. Mensen begonnen te spreken
over luchtverontreiniging, over de kans door een gifwolk of een plof te worden
getroffen. Dit spreken werd door de kranten en de media overgenomen, en dit
leidde op zijn beurt weer tot protest. Milieugroepen werden opgericht, die zich
tot de politiek wendden. In korte tijd werd het probleem van de milieubelasting
tot een politiek probleem van de eerste orde.

Om misverstanden te voorkomen moet vermeld worden dat, in absolute termen
gesproken, milieubelasting nooh een ernstige bedreiging van de volksgezondheid
in het Rijnmondgebied heeft gevormd. De voornaamste bronnen van hinder
waren de stank en de angst om door een gifwolk te worden getroffen. Door het
verhoogde welvaartsniveau en als gevolg van de golf van publiciteit werd de
bevolking zich ervan bewust dat zij de ontstane milieubelasting niet behoefde te
accepteren. En deze bewustwording schiep de politieke druk. Dit artikel beoogt
aan te tonen waarom milieuverontreiniging een belangrijk probleem is en ook
altijd zal blijven en aan te geven hoe dit beleidsmatig is ingewld.

2. Gezondheid
De beschouwing wordt begonnen vanuit het begrip gezondheid, zoals dat door
de Wereld Gezondheidsorganistaie is gedefinieerd: gezondheid verwijst naar een
toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn.
Het is mogelijk om aan deze wat theoretische defmitie een meer operationele
inhoud te geven door gebruik te maken van de bouwstenen aangedragen door
Zielhuis1• Beschouw de mens als een zeer gecompliceerd systeem [H], en de
leefomgeving waarin de mens verkeert als een zeer gecompliceerd systeem [E].
Van volledige gezondheid is dan sprake als [H] in evenwicht is met [E], op het
door [E] vereiste niveau. Dat wil zeggen, de mens is dan voUedig aangepast aan
zijn uitwendige situatie. Neem nu aan dat ten gevolge van een verstoring in de
externe situatie - bijvoorbeeld, de geringe afstand tussen woongebied en
werkgebied wordt als een bedreiging van de woonveiligheid ervaren2 - [E] te
hoge eisen gaat stellen aan [H], dan zullen een of enkele van de zeer vele
evenwichten tussen [E] en [H] geheel of gedeeltelijk verstoord raken. Indien de
mens zich aan deze situatie niet aanpast, of erger, niet aan kan passen, is iets
van zijn gezondheid verloren gegaan. Maar doordat het evenwicht tussen [H] en
[E] uit een zeer groot aantal sub-evenwichten bestaat, zal men zich niet terstond
van het verlies van gezondheid bewust zijn, de onbalans grijpt aanvankelijk in
het onderbewustzijn aan (frustratie van de latente behoeften). En ook zal men
de als gevolg hiervan optredende vage onlustgevoelens pas gelijdelijk aan de
oorzaak kunnen toeschrijven (frustratie van de manifeste behoeften), in het
gegeven voorbeeld de te geringe afstand tussen wonen en werken.
Vanuit de hier geven redenering worden twee zaken begrijpelijk:
- doordat het niveau van de milieubelasting in een zich ontwikkelend land
slechts geleidelijk toeneemt, wordt de mens zich het optreden hiervan pas
geleidelijk bewust en dan nog met een tijdsvertraging, zodat de toegenomen
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milieubelasting pas tot een probleem wordt verklaard nadat het de kans heeft
gekregen relatief ernstige vormen aan te nemen;
- in de gecompliceerde relatie tussen de mens en zijn leefomgeving kunnen zeer
vele sub-evenwichten geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. Ben klacht over
onveiligheid in de woonsituatie, of een klacht over stank kan de verbale uiting
zijn van een vaag gevoel van onbehagen, doordat men niet in harmonie verkeert
met een op meerdere factoren deficiente leefomgeving, de klacht hoeft niet per
se op de ernst van de ontstane onveiligheid of luchtkwaliteit te duiden.
Het zal moeten worden aangetoond dat onveiligheid en/of luchtverontreiniging
geisoleerd uit het totaal van factoren die tot de leefomgeving moeten worden
gerekend, een invloed hebben op het mentale welzijn, en daarmee op de
gezondheid van de mens. Het zal voorts beschreven moe ten worden hoe zulke
mentale effecten op de gezondheid kunnen worden gemeten. Daartoe is het
nodig om vanuit het begrip gezondheid een relatie te leggen tussen mens en
leefomgeving.

3. Uetbaarheid
Deze relatie wordt nu gelegd met behulp van het begrip 'leetbaarheid,3, aldus
gedefinieerd:
"De leetbaarheid van een ruimtelijk milieu is de mate waarin dat milieu is
afgestemd op zowel latente als manifeste behoeften, voor zover die geen
betrekking hebben op het bestaansminimum
Deze definitie behoeft enige uitleg. Het Ieetbaarheidsprobleem wordt in onze
samenleving gedacht te ontstaan op een niveau dat al voldaan is aan de
voorwaarde van het 'in leven kunnen blijven', het naakte bestaan, het telt vanaf
het bestaansminimum. In die zin is het eigenlijk een luxe probleem, vergeleken
bij de toestand in sommige arme landen, waar men niet te eten heeft. Het is ook
een relatief begrip doordat de milieubelasting niet zodanig ernstig is dat ze ons
naar het leven staat; bovendien, leefbaarheid wordt betrokken op het milieu
waarin men woont, waarbij men de mate van leetbaarheid in eigen omgeving
vergelijkt met die in andere gebieden, referentiegedrag. Het is voorts een
subjectief begrip, afhankelijk van de beleving en beoordeling van de bewoners
van een buurt, een wijk, een stad, die zeker niet in aIle opzichten rationeel
bepaald zullen zijn, maar deels sterk emotioneel; een ieder kiest zijn eigen
referentie en weegt die referentie verschillend. Het is een dynamisch begrip, wat
thans leetbaar is kan over 25 jaar weI onleetbaar worden genoemd,
samenhangend met veranderingen in het normen- en waardenpatroon, latente
behoeften worden manifest. Hier ligt een aanknopingspunt van een op de mens
gericht lange termijn beleid, aansluitend bij de gezondheid. Ben enkel citaat
lt

•
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moge dit verduidelijken:"Bij de term leefbaarheid met betrekking tot het
woonmilieu wordt gedacht aan een fysiek stedelijk- of plattelandsmilieu, waarin
bewoners, mede doordat zij daarin hun fundamentele woon- en leefbehoeften
kunnen bevredigen, zich in geestelijk, fysiek en sociaal opzicht welbevinden.( ... )
Het leef- en woonmilieu moet door zijn conditionering een van de factoren zijn
voor het kunnen bereiken van een toestand van optimaal fysiek, mentaal en
sociaal welzijn voor gezin en individu". En:"Livability refers broadly to those
qualities in the physical environment in the urban area which tend to induce in
citizens a feeling of mental, physical and social well-being to the extent to which
their fundamental day-to-day living needs and wants are satisfied". De relatie
tussen leefbaarheid en gezondheid van de mens, met name ook in mentaal
opzicht, komt duidelijk tot uitdrukking. Deze relatie moet nu geexpliciteerd
worden.

4. De mens en zijn leefomgeving
Beide systemen [H] en [E] zullen nu worden gedefinieerd en vervolgens met
elkaar in verband gebracht. De leefsituatie [E] bestaat uit drie delen:
- het werkmilieu met als sleutelwoorden verantwoordelijkheid en motivatie;
- het sociale milieu, met als sleutelbegrippen relaties (familie, vrienden) en
participatie (club, kerk);
- het ruimtelijk-culturele milieu, hier opgevat als de drie-dimensionale gebouwde
omgeving
Het werkmilieu en het sociale milieu zullen hier verder onbesproken blijven.
In de gebouwde omgeving worden vier sferen onderscheideo, ruwweg aangeduid
met:
- de microsfeer, waarin worden beschouwd: het huis, met inbegrip van alle
eigenschappen van dat huis, archtectuur, type, weI of geen tuintje, ruimte voor
huishoudelijke bezighedeo, uitzicht, enz.
- de mesosfeer, de directe omgeving van het huis op loopafstand, waarbij worden
beschouwd: winkels voor dagelijkse inkopeo, bank, postkantoor, hui- en tandarts,
lagere school, trapveldje, veilige speelplaats voor kinderen, enz.
- de macrosfeer; waarin worden beschouwd: de plaats van de woonwijk in de
stad, het dorp in de regio, woon-werkrelatie, woon-winkel relatie, recreatie bij de
woning, grootschalige recreatie; bereikbaarheid van voorzieningen, verkeer en
vervoer, enz.
- de biosfeer, eigenlijk deel van elk van de drie genoemde sfereo, waarin worden
beschouwd: lucht- , water-, en bodemverontreiniging, lawaai, kans op een
ongeluk met een industriele installatie, veiligheid.
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Deze globale indeling van de leefsituatie in vier sferen is een van de resultaten
van een groot onderzoek, het Geintegreerd Milieu Onderzoek (GMOyt
genaamd, dat werd verricht in de periode van 1968-1976. Uit de opsomming
blijkt hoeveel factoren tot het leefmilieu moeten worden gerekend.
Er moet nu een relatie worden gelegd naar de mens. Maar hoe? Elk mens
verschilt van elk ander mens. Teruggegrepen wordt daarom op de fundamentele
menselijke behoeften, drijfkracht voor het handelen; hiervan wordt verondersteld
dat ze in elk mens aanwezig zijn. De classificatie van deze behoeften is voor het
eerst gegeven door Maslow. Hij onderscheidt vijf complexen van 'motives', die
aan de hand van het classificatieprincipe 'mate van fysiologische gebondenbeid',
als voIgt hierarchisch zijn gerangschikt:
- het fysiologische motievencomplex, waartoe moeten worden gerekend
stofwisseling, ademhaling, temperatuurregulering, enz., behoeften die voor het in
stand houden van het leven zelf van belang zijn;
- het veiligheidsmotief, een complex van behoeften waaronder de behoefte aan
veiligheid, om in geval van gevaar de mogelijkbeid te hebben zichzelf in
veiligheid te stellen (vlucht, agressie) en waaronder ook de behoefte aan
zekerheid en orde;
- het sociale aansuitingsmotief, waaronder als kind behoefte aan Jichamelijke
koestering, later behoefte aan liefde, de behoefte ergens bij te horen, deel uit te
maken van een grotere groep waarmee men zich kan identificeren;
- waarderingsmotieven, de behoefte aan sociale erkenning, respect, prestige, en
ook de behoefte aan zelfrespect;
- de motieven tot zelfverwerkelijking, de behoefte om de eigen capaciteiten te
benutten, om zijn natuurlijke gaven tot ontwikkeling te brengen.
Uitgaande van deze behoeftenniveau's is een relatie te leggen met het ruimtelijk
milieu. Vanzelfsprekend kunnen die behoeften, die op het bestaansminimum
be trekking hebben, de fysiologische behoeften, buiten beschouwing blijven.
- het veiligheidsmotief wordt in verband gebracht met de behoefte aan
veiligheid; milieutekorten die frustrerend kunnen werken zijn b.v. stank, de kans
op een calamiteit, de gebrekkige verkeersveiligheid, de sluipende
milieuaantatsting. Voorts wordt het in verband gebracht met de behoefte aan
zekerheid; hierbij gaat het om zodanige inrichting en vormgeving van de ruimte
dat orientatie van bewoners mogelijk is, overzichtelijkheid, markante punten.
- het sociale aansluitingsmotief wordt in verband gebracht met de aanwezigheid
van voorzieningen, zoals ontmoetings-, vergader-, verenigings-,
ontspanningsruimten.
- de waarderingsbehoeften worden in verband gebracht met de maatscbappelijke
status van de woning, en woonomgeving, bet milieu vervult de functie van
representatie.
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- de behoefte aan zelfverwerkelijking kan worden onderverdeeld in een aantal
behoeftencomplexen, waarvan hier worden genoemd: a) de behoefte aan
vrijheid; bevrediging van deze behoefte is een conditio sine qua non voor het
realiseren van zelfverwerkelijking.. Er zijn verschillende ruimtelijke factoren die
realise ring van de behoefte aan vrijheid in de weg kunnen staan: een gebrek aan
ruimte betekent inperking van de bewegingsvrijheid, een gebrekkig uitzicht geeft
een gevoel van beklemming, een te weinig aan stilte, lawaaivrijheid, leidt tot een
gebrek aan rust. Nauw verwant hieraan is de behoefte aan privacy, afzondering,
naast visuele ook auditive privacy, verb and houdend met de kwaliteit en
inrichting van de woning. b) de behoeften aan zelfverwerkelijking en
zelfexpressie, behoeften die er op gericht zijn om aanwezige capaciteiten zoveel
mogelijk te ontwikkelen en te benutten. Tot deze behoeftencomplexen behoort
de behoefte aan hersenactiviteit, de behoefte aan sensorische stimuli, zich uitend
in een voorkeur voor milieu's met een zekere mate van complexiteit; de
hoeveelheid informatie mag echter weer niet zodanig groot worden dat de
behoefte aan zekerheid in het gedrang komt.
Hiermee is globaal de relatie tussen [H] en [E] beschreven. Thans is de vraag
aan de orde wat er gebeurt als [E] te hoge eisen stelt aan [H].
5. Milieuvervreernding
Het wordt verondersteld dat als het milieu te hoge eisen stelt aan het
adaptatievermogen van de mens een stresssituatie ontstaat, die aanleiding geeft
tot vervreemding. Neem aan dat een toestand met een onaangename geur in de
woonomgeving leidt tot een gevoel van ontevredenheid ten aanzien van de
kwaliteit van de lucht onder de bevolking. Er zal sprake zijn van de opbouw van
stress, leidend tot een frustratie van de fundamentele menselijke motieven, op
zijn beurt leidend tot vervreemding.
Vervreemding is in de sociale psychologie een begrip waarin tegenwoordig drie
dimensies worden onderscheiden, te weten: machteloosheid, zinloosheid en
sociale isolatie. Hier van belang zijn:
- de politieke machteloosheid (PM), uitdrukkend de mate waarin men zichzelf
het vermogen toekent de besluitvorming over de inrichting van het eigen leven
te belnvloeden; deze mate hangt samen met persoonskenmerken als inkomen,
niveau van opleiding, leeftjjd, als ook met de tevredenheid in algemene zin.
- algemeen tijdsperspectief (AT), uitdrukkend de mate waarin men zijn leven als
zinvol, respectievelijk zinloos ervaart, ook weer samenhangend met
persoonkenmerken en met tevredenheid in algemene zin.
De vervreemding wordt gemeten met behulp van lijsten met beweringen, die
tesamen een bepaald vervreemdingsaspect representeren, vervreemdingsschaal
genaamd. Door te registreren hoe vaak men het met een reeks beweringen eens
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of oneens is, ontstaat een score op de vervreemdingsschaal, waarbij aan een
hoge score een ongunstige betekenis moet worden toegekend.
Indien het waar dat een stresstoestand uiteindelijk tot een zekere mate van
vervreemding leidt, en als het waar is dat milieubelasting een stressor is, dan
moet het mogelijk zijn om binnen het concept vervreemding nieuwe dimensies te
onderscheiden die specifiek samenhangen met milieubelasting, hier stank in de
woonomgeving, of een potentieel onveilige situatie. Om deze reden werd een
aantal milieuvervreemdingsschalen ontwikkeld, waarvan hier van belang zijn:
• de milieumachteloosheidschaal (MM), metend de mate waarin men zichzelf het
vermogen toe kent invloed uit te oefenen op de besluitvorming over de inrichting
van het eigen gebied; de score op de schaal hangt samen met gevoelens van
machteloosheid in algemene zin, en met de tevredenheid over
milieuhoedanigheden.
• de relativering van de milieuproblemen (RM), metend de mate waarin men de
milieuproblemen onderkent, relativeert, van zich af zet, of zelfs ontkent; de
score op deze schaal hangt samen met persoonskenmerken en met de mate van
confrontatie met de milieuproblematiek.
• de verhuisgeneigdheidschaal (VG), metend de mate waarln men zich kan
identificeren met, respectievelijk zich thuis voelt in de eigen woning en
woonomgeving; de score op deze schaal hangt voomamelijk samen met
kenmerken van de woning en de woonomgeving, waaronder begrepen de
kwaliteit van het biomilieu.
Om aannemelijk te maken dat ontevredenheid met de luchtkwaliteit of
ontevredenheid ten aanzien van de woonveiligheid in de woonomgeving een
stressor is, worden deze ontevredenheden vergeleken met die ten aanzien van
industrielawaai als functie van de afstand tot de bron. In Tabel 1 zijn enkele
resultaten van ontevredenheidsmetingen gegeven in het Rijnmondgebied in de
nabijheid van de industrie, daar een eindje vandaan, en voor het
Rijnmondgebied gemiddeld; voorts voor het Noordzeekanaal gebied gemiddeld,
uitgedrukt in de gemiddeide score van de Nederlander, per definitie gesteld op
1. Zowel de scores in absolute zin als de afstandsafhankelijkheid van de onvrede
met de kwaliteit van de Iucht en de woonveiligheid gelijken sterk op die ten
aanzien van industrieIawaai, waarvan werd aangetoond dat het een stressor is.
Luchtverontreiniging heeft een veel grotere schaal dan Iawaai en onveiligheid; de
ontevredenheid heeft daarom een iets viakker verloop met de afstand tot de
bronnen. De overeenkomst in de afstandsafhankelijke patronen is zo opvaIlend
dat hier onvrede met de kwaliteit van de Iucht en met de woonveiligheid als
stressoren zuIlen worden beschouwd.
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TABEL 1
ONTEVREDENHEID MET
WoonLuchtIndustrieveiligheid
verontreilawaai
ging
Nabijheid industrie
Veraf van industrie
Rijnmondgebied gem.
NZK-gebied gemiddeld
Nederland gemiddeld

4,9
0,9
2,4
1,8

2,7
1,8
2,1
1,8

4,1
0,8
2,0
1,6

=1

=1

=1

6. Vervreemding en fundamentele menselijke behoeften
Het blijkt nu mogelijk om frustraties van menselijke behoeften in verband te
brengen met dimensies van vervreemding in het algemeen, en door deze met
dimensies van milieuvervreemding. In figuur 1 is hiervan een schematisch beeld
gegeven aan de hand van luchtverontreiniging in de woonomgeving.
Vervreemding in de zin van machteloosheid wijst op een gebrek aan identificatie
met iemands leefsituatie. Dit komt deels voort uit een gevoelen niet in de positie
te zijn om invloed uit te oefenen op de structurering en modeUering van
iemands eigen leefsituatie; men toont zich tegenover zichzelf niet op z'n best
(intra-personeel). Het gevoel geen zeggenschap te hebben (gehad) betekent dat
men zich voor de situatie dus ook niet verantwoordelijk voelt. Dit veroorzaakt
een gevoel van een gebrek aan zelfbeschikking, dat de behoeftencomplexen
zelfrespect en zelfontplooiing frustreert.
Voor een ander deel heeft machteloosheid betrekking op het gevoel tegenover
anderen (inter-personeel) weinig aan de structurering van de eigen leefsituatie te
kunnen doen. Het eigen gebrek aan macht wordt gerelateerd aan de macht van
anderen. Nu ontleent men zijn sociale prestige aan de mate van macht die men
heeft. Daarom verwijzen gevoelens van machteloosheid naar frustratie van de
motieven van zelfrespect en zelfontplooiing.
Vervreemding in de zin van zinloosheid verwijst naar iemands gebrek aan
identificatie met de eigen leefsituatie voortkomend uit het onvermogen om van
aIle essentiele informatie van de eigen leefsituatie een betekenisvol beeld te
maken. Als essentiele informatie van iemands eigen leefsituatie niet kan worden
geplaatst, dan wordt die situatie onbegrijpelijk, onoverzichtelijk, vreemd, en tot
op zekere hoogte bedreigend. Daar een gebrek aan zin ais bedreigend wordt
ervaren is het logisch om zinloosheid in verband te brengen met het
veiligheidsmotief.
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Hiervoor werd al beschreven dat milieuvervreemding wordt onderscheiden als
dimensies binnen de algemene vervreemding. Hun verband met de menselijke
motieven wordt

FIGUUR 1
Luchtverontreiniging als stressor van fundamentele menselijke behoeften
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gedacht indirect te verlopen. Ben en ander wordt toegelicht in Figuur 1. Het
evenwicht tussen [H] en [B] wordt gedeeltelijk verstoord door de stressor
'luchtverontreiniging in de woonomgeving'. Getoond wordt hoe deze leidt tot
ontevredenheid met de bestaande situatie, leidend tot milieuvervreemding.
Milieumachteloosheid frustreert via PM de motieven zelfrespect en
zelfontplooiing. De opbouw van stress als gevolg van ontevredenheid kan ook
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leiden tot een relativering van de ervaren hinder van luchtverontreiniging in de
eigen woonomgeving, of zelfs tot een ontkenning ervan, een vorm van psychische
zelfbescherming, en ook tot een vermindering van PL. Via de algemene
zinloosheid AT frustreert deze op zijn beurt een van de me est fundamentele
motieven complexen van de mens, het veiligheidsmotief. Dezelfde redenering
gaat op voor potentiele onveiligheid in de woonsituatie. Daarom zijn
luchtverontreiniging en onveiligheid in de woonsituatie belangrijke problemen;
zij zullen dat altijd blijven.
Dit zal aan de hand van enkele voorbeelden in de volgende paragrafen worden
toegelicht.

7. Milieu-indicator
In de voorgaande beschouwing werd al opgemerkt dat iemands ontevredenheid
met de eigen positie in de maatschappij een belangrijke stressor vormt voor de
algemene vervreemdingsdimensies PM en AT. Bij het bepalen van het netto
effect van een bedreigende situatie op de frustratie van het veiligheidsmotief
dient hiermee terdege rekening te worden gehouden.
Daarom moet het van veel belang worden geacht om uitgaande van de
persoonskenmerken gebonden MM-schaal een indicator te ontwikkelen als maat
van de door milieubelasting teweeg gebrachte mentale belasting van de mens,
onafhankelijk van zijn sociaal-economische status. Indien MM als een aspect van
PM kan worden opgevat, en indien PM en MM door dezelfde
persoonskenmerken in ongeveer dezelfde verhouding worden beinvloed, dan
moet het mogelijk zijn om een lineaire combinatie van MM en PM te maken,
wiskundig geschreven als:
Ind = MM - ex PM
zodanig, dat de nieuwe variabele Ind onafhankelijk wordt van sociaaleconomische factoren en zodanig vooral, dat een groot deel van de variantie van
Ind wordt verklaard door de ervaring en beleving van de milieubelastende
factoren. Vit een uitvoerig hiernaar ingesteld onderzoek blijktdat:
Ind = MMs - r(MM/PM)*PMs
waarin r de correlatiecoefficient tussen MM en PM voorstelt en MM en PM zijn
uitgedrukt in standaardeenheden, aan de eisen voldoet geheel onafhankelijk te
zijn van inkomen en leeftijd van de respondent en maar zwak afhankelijk van de
opleiding; de indicator is betrekkelijk specifiek voor de ontevredenheid met
luchtverontreiniging, industrielawaai en vooral onveiligheid in de woonsituatie,
met andere woorden specifiek voor de invloed van door industrie veroorzaakte
milieubelasting op de mens. Door deze specificiteit discrimineert de indicator
beter dan MM tussen meer en minder milieubelaste gebieden. In Tabel 2 zijn
ter illustratie enige indicator waarden gegeven voor verschillende gebieden.
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TABBL 2
Gebied

Indicatorwaarde

Rijnmondgebied rondom industrie
Overig Rijnmondgebied
Noordzeekanaalgebied
Nederland gemiddeld,
inclusief Rijnmond- en NZK-gebied

0,95
0,73
0,47
0,01

In het Rijrunondgebied varieert Ind van + 2,53 voor Rozenburg tot -1,68 voor
Schiebroek. De verschillen tussen de in de tabel gegeven vier woongebieden zijn
in hoge mate significant, duidelijk aangevend de grote invloed van
milieubelasting, in het bijzonder de van de industriele bedrijvigheid afkomstige
milieubelasting op de mentale gezondheid van de mens. Het is
opmerkenswaardig dat uit de Tabel blijkt dat milieubelasting in samenhang met
urbanisatiegraad een duidelijk effect heeft op de mentale gezondheid.
Uit recent onderzoeK> is gebleken dat deze milieu-indicator goed te gebruiken
is als een integrale maat voor de milieubelasting bij de integrale milieuzonering
in stedelijke gebieden; een nog betere maat voor de milieubelasting blijkt te zijn
de som van de hier beschreven milieu-indicator en de RM-schaal.
8.Migratie als gevolg van milieubelasting
Vanaf het midden van de jaren zestig begon de migratiebalans van het
Rijnmondgebied negatief uit te slaan. Ben tekort begon merkbaar te worden van
arbeidskrachten, vooral in de hogere beroepsgroepen, zoals onderwijzers, artsen,
tandartsen, specialisten, operators, e.d., zodanig groot, dat het een negatieve
economische factor begon te worden van grote betekenis (zie ref.2). Op basis
van onderzoek werd verondersteld dat tekortkomingen in de kwaliteit van het
leefmilieu hiervan mede de oorzaak zouden kunnen zijn. Hieronder voIgt het
bewijs.
In het algemeen is de kwaliteit van de woning en de woonomgeving, de
woonbuurt, hoog in perifeer gelegen woongebieden. Als de score op de
Verhuisgeneigdheidschaal VG genomen wordt als een overall maat voor de
waardering van de kwaliteit van de woonwijk door de bewoners, is het
verrassend een zeer significant verschil in VG-score aan te treffen tussen de
bewoners van enkele betrekkelijk luxueuse woonwijken dichtbij de industrie en
die van een vergelijkbare kwaliteit ver van de industrie af. Weliswaar scoren
beide gebieden gunstiger dan het Rijnmond-gemiddelde, maar dat ligt gezien de
kwaliteit van de woningen in de verwachting. Ben en ander is samengevat in
Tabel 3. Het verschil in VG-score van de twee eerst genoemde woongebieden
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kan niet worden verklaard op grond van een andere buurtsamenhang, tot
uitdrukking komend in een verschillende score op de Sociale Isolatie schaal, SI.
In beide gevallen is deze beter dan in het stadscentrum; in de

Woongebied

TABEL3
Migratie als gevolg van milieubelasting
VerhUlS- Sociate Ontevrederiheld met
IndIcator
geneigd- isolatie Huis in % Buurt in %
heid VG SI

Dichtbij industrie
Veraf van industrie
Rijnmond gemiddeld

4,18
3,63
4,23

3,99
4,02

18
15

4,30

25

23
22
27

95
67
77

oude wijken zou de buurtsolidariteit groot moeten zijn, daarvan blijkt hier echter
niet. Ook de verschillen in de tevredenheidsscores met de kwaliteit van de
woning en van de buurt verschillen nauwelijks, en ze steken gunstig af bij de
scores van de bewoners van overig Rijnmond. Alleen de scores op de Milieuindicator als afgeleid uit de Milieumachteloosheidschaal (MM), specifiek voor
milieubelasting van industriele herkomst, met name luchtverontreiniging, lawaai
en de gevoelde bedreiging van de woonveiligheid, verschillen buitengewoon
significant. Daarom moet het verschil in VG-scores worden toegeschreven aan
verschillen in milieubelasting in beide woongebieden. Daar er een sterke
correlatie is tussen VG en MM ( r = .28 voor N = 2000) enerzijds, en eveneens
een sterke correlatie is tussen VG en het feitelijk verhuisgedrag ( r = .67 voor N
= 2000), moet de conclusie worden getrokken dat milieuverontreiniging,
bedreiging van de woonveiligheid daaronder begrepen, een
migratiebevorderende factor is.
Deze bevinding gaf het Dagelijks Bestuur en de Raad van Rijnmond in 1974
aanleiding 6 om aan de ontwikkeling van het beleid ter bevordering van de
industriele veiligheid de hoogste prioriteit toe te kennen.

9. Prioriteit van schone lucht en onveiligheid; de milieu-aandachtschaal
Een belangrijk aspect van een beleidsanalyse is een rangordening van
milieufactoren naar
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TABEL4
Milieu-aandachtschaal

Beleidsterrein Milieufactoren

MA
score
gem.

Type huis, balcon,
44
tuin, privacy, ruim huis
ruimte voor huishoudelijke bezigheden
indeling huis, gehorigheid, bezonning,
comfort/onderhoudstoestand
Milieuhygiene Schone Iucht/ waterJ40
buurt, kwaliteit drinkwater, veilig wonen,
industrie-,verkeers-,
en vliegtuigIawaai
Woonomgeving Uitzicht uit huis/op 35
groen, woonomgeving,
aankleding straat, wijze
bebouwing buurt,
schone buurt, samenstelling buurt
Voorzieningen Voorzieningen voor 31
in de woonom- bejaarden, jeugd, en
geving
sport, gemeenschapsgebouwen, park/plantsoen, huisarts/tandarts/
apotheek, basisonderwijs
Verkeer
Veiligh.voorzieningen26
jeugd, verkeers veiligheidi lawaai, openbaar
vervoer, parkeren
Bereikbaarheid Openluchtrecreatie, 19
voorzieningen sportmanifestaties, uitverder weg
gaanmogelijkh., vormingsmogelijkh. voor
28
Openl.recreatie, park/
volwassenen, ziekenh/
Woning

43

Deeiterreinen

MA
score
gem.

Ruim huis, ruimte
voor huishoudelijke
bezigheden

59

tuin, bezonning

51

Schoon water, kwaH- 58
teit drinkwater
Schone Iucht
61
Schone lucht\industrie40
lawaai\ veilig wonen
Woonomgeving,
43
schone buurt
Uitzicht uit huis,
uitzicht op groen

41

Voorzieningen voor
bejaarden en jeugd

45

Veiligheidsvoorzie37
ningen jeugd, verkeersveiligheid
Huisarts/tandartsJapo-32
theekJziekenh./special.

plantsoen

special., wijkvoorz.,
voortgezet onderwijs,
winkels niet dag.inkopen

Voortgezet onderwijs/28
basisonderwijs

beleidsprioriteit. Zo'n rangordening zou bij voorkeur moeten aansluiten bij de
beleving van het milieu door de bevolking. Dit houdt het gevaar in zich dat
daarmee zo'n rangordening sterk tijdgebonden zou worden, omdat de mening
van respondenten in belangrijke mate wordt gevormd door recente aandacht
voor een onderwerp in de media. Daarom kan de uitkomst van een
tevredenheidsmeting niet dienen als ordenend principe.
Een schaal is ontwikkeld uit factoren die men en belangrijk vindt, en waarover
men ontevreden is, en waarvoor men bereid is een persoonlijk offer te brengen
om de toestand te verbeteren. Deze schaal is de Milieu-aandachtschaal genoemd
(MA). MA blijkt sterk gecorreleerd met de latente (in het onderbewustzijn
gevoelde) behoeften zoals deze wordt gemeten door de som van de correlaties
tussen MM, P4 en VG en de dissatisfacties met de onderscheiden
milieucomponenten (r = .795 voor N = 48). Om die reden mag worden
verwacht dat de scores op de schaal redelijk stabiel zullen blijven in de tijd, en
zullen veranderen met een veranderend normen en waarden patroon. De schaal
heeft dus in zekere mate een anticiperend karakter, en zou daarom met vrucht
gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden.
In Tabel 4 wordt een indruk van de Milieu-aandachtschaal gegeven. De
milieufactoren worden gegroepeerd in beleidsterreinen en vervolgens in
deelgebieden die speciale aandacht van het beleid behoeven. De betekenis van
de rangordening op de MA-schaal kan worden toegelicht aan de hand van de
factor 'bezonning'. Hoewel uit tevredenheidsmetingen blijkt dat men daar zeer
tevreden mee is in de eigen woonsituatie is de score van deze factor op de MAschaal zeer hoog; dit duidt erop dat als de aandacht voor deze factor zou
verslappen 'bezonning' een groot probleem zon worden. Ook voIgt nit de Milieuaandachtschaal het grote belang van een voortdurende beleidsinspanning op het
gebied van een goede luchtkwaliteit in de woonwijk, als ook voor het cluster van
milienproblemen, aangeduid met 'schone Incht, industrielawaai, veilig wonen'.
10. Aanzet voor beleid
De boven gerapporteerde bevindingen vormden in 1974 de kern van het
Streekplan Rijnmond. De kwaliteit van de Ieefomgeving werd blijkens de
onderzoekresultaten door de bevolking ondubbelzinnig afgwezen. Daarom
besloot het DageUjks Bestuur van het Openbaar Lichaam Rijnmond om aan het
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herstel van het evenwicht tussen de mens en zijn leefmilieu de hoogste prioriteit
toe te kennen. Dit had onder meer tot gevolg:
- dat het oppervlak dat beschikbaar was voor industriele ontwikkelingen
bevroren werd tot de strook Waalhaven/Botlek/Europoort/Maasvlakte; dit moet
worden beoordeeld tegen de achtergrond van de plannenmakerij van -die tijd,
namelijk het Plan 2000 + van de gemeente Rotterdam, waarln heel VoomePutten tot haven- en industriegebied werd bestemd en waarin een woonstad van
750000 inwoners op Goeree was voorzien;
- dat aan (nieuwe) vestigingen op het voor industriele doeleinden bestemde
gebied strenge milieueisen zullen worden gesteld, een brongericht beleid volgens
de stand der techniek door het te voeren vergunningenbeleid te implementeren,
respectievelijk te actualiseren;
- dat daarbij aan de ontwikkeling van een beleid gericht op het bereiken van een
goede externe veiligheid hoge prioriteit werd toegekend; veel van het huidige
veiligheidsbeleid heeft toen zijn oorsprong gevonden7;
- dat een uiterst selectief woningbouwlocatie beleid werd doorgevoerd in een
zone rondom het industriegebied, een vroeg voorbeeld van een gerealiseerde
zonering, de ruimtelijke scheiding van gevoelige en belastende functies;
- dat dekking van de behoefte aan recreatieve voorzieningen in de open lucht
mede werd gebruikt om een scheiding te bewerkstelligen tussen de industriele
activiteiten en de woonbebouwing, waarbij door het planten van opstaand groen
de installaties zoveel mogelijk aan het oog van de bewoners werden onttrokken.
Het bovenstaande beleid is in essentie voortgezet in het Streekplan Rijnmond
19858 en is vigerend tot omstreeks 1995.
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MILIEU-AANTASTING ALS GEDRAGSVRAAGSTUK EN
PSYCHOLOGISCHE VOORWAARDEN VOOR EEN DUURZAME
ECONOMIE

C.AJ. Vlek

Rijksuniversiteit Groningen
Vakgroep Psychologie

Voor een sociaal psycholoog is het interessant om een bijdrage te leveren aan
een jUbileumcongres over duurzame economie en industrialisatie. Hij kan zich
onbevangen verbazen over het bestaan aan de Technische Universiteit
Eindhoven van een studierichting 'Techniek en Maatschappij' ("ls er dan ook
techniek z6nder maatschappij?"). Hij kan als niet-specialist afstandelijk
reflecteren op een uitdagend begrip als 'duurzame technologie'. En hij kan ietwat provocerend misschien - zijn hoofdzakelijk technisch ondedegde
toehoorders voorhouden dat de toekomstbedreigende milieuproblematiek in
Nederland en elders in overwegende mate een gedragsvraagstuk is en dat
'technische oplossingen' op den duur (van 'duurzaamheid') veel te weinig soelaas
zullen bieden.
In deze schriftelijke (aangepaste) weergave van een mondelinge voordracht
wordt allereerst een drietal verklaringsniveau's voor grootschalige milieuaantasting beschouwd, met op elk niveau verschillende verklaringsfactoren.
Vervolgens wordt kritisch gekeken naar enkele grondslagen en implicaties van
het vrije-marktdenken. Dit wordt opgevolgd met een bespreking van het socialedilemmaparadigma. Daarin komt het conflict tussen individuele en collectieve
rationaliteit scherp aan het licht. Voor het beheersen van collectieve risico's in
sociale dilemma's - en het in toom houden van negatieve exteme effecten van
actoren op vrije markten - worden zes algemene strategieen voor
maatschappelijke gedragsverandering besproken. Ter illustratie wordt een
stapsgewijze systematiek voor de planning van energiebesparingsacties (het AFGmodel) uiteengezet. Afgesloten wordt met een beschouwing over 'berekende

spaarzaambeid' en enkele fundamentele vragen voor het Nederlandse
milieudebat.
Verklaringsniveau's voor milieu-aantasting
Milieubelasting en milieudegradatie kunnen in hun effecten worden onderscheiden naar zeven niveau's: het lijfelijke, binnenshuis-, lokale, regionale,
fiuviale, continentale en mondiale niveau (aansluitend bij RIVM, 1991). Voor
het bestuderen van de oorzaken van milieudegradatie is een rowe indeling van
menselijke activiteiten nuttig: 'industrieel metabolisme', 'landtransformatie' en
mobiliteit. Deze moeten elk verder worden onderverdeeld, opdat nauwkeurige
oorzaak-gevolganalyses kunnen worden uitgevoerd per domein. Voor Nederland
zijn dat b.v. de energievoorziening, verkeer en vervoer, handel en diensten, landen tuinbouw, industrie en huishoudens.
Vermeersch (1988) huldigt de opvatting dat een samenspel van Wetenschap,
Technologie en Kapitaal (het 'WTK.-bestel') in de westerse industrielanden ten
grondslag ligt aan de menselijke overheersing en exploitatie van de natuur en
aan het gebrek aan ecologisch besef. Volgens Opschoor (1989) heerst er in de
hoog geindustrialiseerde landen een natuurbeheersingsideologie die berust op
vier pijlers: antropocentrisme, geloof in (de noodzaak van) materiele en culturele
vooruitgang, het vrije-marktmechanisme, en een materialistische ethiek waarin
normen en waarden zijn verschraald tot kwantificeerbare grootheden. Thoenes
(1990) ziet de mens als geevolueerd van jager/verzamelaar via landbouwer tot
industriele 'homo faber' in een steeds rustelozer geworden samenleving met een
enorme productie- en consumptiecultuur lIdie uiteen kan spatten tegen een
natuur die niet langer meegeeft" (p. 273). Ook Goudsblom (1992) ziet de
milieuproblematiek als cultuur- en beschavingsprobleem. Dit is geleidelijk
ontstaan door de extensieve groei van het mensdom, de vestiging van de
landbouwsamenleving en de toename van verschillen in gedrag en macht tussen
mensen en andere grote dieren.
Vanuit psychologisch perspectief beschrijft Diekstra (1993) hoe de mens
technieken heeft moeten ontwikkelen om zich van 'gejaagde' (prooi van andere
grote dieren) op te werken tot 'jager' en later tot landbouwer en industrieel
ondememer, om zich zo geleidelijk te bevrijden van de lasten en de
bedreigingen van de natuur. Thans kan de mens zich van natuurfuncties en van
milieugoederen bedienen met een druk op een knop, een draai aan een kraan of
het beroeren van stuur en gaspedaal.
Maatschappelijke verklaringen voor milieu-aantasting kunnen worden beschouwd op drie verschillende niveau's; deze zijn geordend in Figuur 1.
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I. kempunten in oorzakencomplex
Technologie Economie
Instituties

Demografie

Cultuur

II. economisch..psychologische dilemma's
voordelen-risico's
nu-Iater
hier-elders individu-collectief
III. psychologische verschijnselen en mechanismen
perceptueel-cognitieve
motivationele
sociale
Fipur 1. Drie nfveau's van verldaringen voor milieu-aantasting.

Op het hoogste, meest algemene niveau (I) worden vijf categorieen van
oorzaken onderscheiden, resp. technologische, economische, demografische,
institutionele en culturele factoren. Deze constatering kan dienen als grondslag
voor een vijfsporig milieubeleid. Effectieve handhaving en bescherming van het
natuurlijke milieu vergt correcties en beheersing van technologiegebruik,
economische processen, bevolkingsomvang, menselijke instituties en cu1tuur.
Op een tweede niveau is de milieuproblematiek samen te vatten in de
economisch-psychologische diagnose dat mensen ten opzichte van hun leefmilieu
in vier verschillende overlevingsdilemma's verkeren (Vlek, 1993): het voordelenrisico's-dilemma, het temporele dilemma ('nu versus later'), het ruimtelijke
dilemma ('hier versus ginds') en het sociale dilemma ('ik versus allen'). Een
algemene psychologische remedie zou dan ook luiden:
* verruim de economische begrippen 'welstand' (baten) en'risico' (kosten) met
milieukwaliteitsoverwegingen,
* versterk het besef van lange-termijn consequenties van tegenwoordig
handelen,
* verruim het geografisch gezichtsveld, en
* vergroot de aandacht voor het collectieve belang.
Van cruciaal belang bij dit alles is de 'welvaarts- en geluksvraag'. Daarover zou
een fundamenteel debat moeten worden gevoerd tussen economen, psychologen
en sociologen.
Op het laagste, meest konkrete niveau (In) van Fignur 1 worden diverse
psychologische verklaringen onderscheiden voor milieuschadelijk gedrag. Deze
zijn ingedeeld in perceptueel-cognitieve, motivationele en sociale verschijnselen
en mechanismen. Dan gaat het b.v. om kennisgebrek, afwezigheid van directe
feedback over milieu-effecten, onzekerheid over lange-termijn risico's, 'milieumachteloosheid' door gebrek aan persoonlijke controle, en consumptievergroting
onder druk van sociale vergelijkingsprocessen.
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Nutsmaximalisatie, economische groei en milieu-exploitatie
Opschoor (1989) en andere milieu-economen leggen in hun oorzakenanalyses
inzake milieu-aantasting de vinger op de veronderstellingen en axioma's van de
micro-economie en op het 'dogma van de economische groei'. Volgens de microeconomische theorie, die teruggaat op Adam Smith's (1789) 'The Wealth of
Nations', wil elke producent of consument het individuele nut van een transactie
(aankoop, verkoop of investering) maximaliseren. Volgens de wet van de
afnemende meeropbrengst zou bezitstoename weliswaar steeds minder nut
toevoegen aan wat men al ervaart, maar het zou toch altijd 'nuttiger' zjjn dan
stagnatie of vermindering van het bezit van een economisch goed.
Deze twee veronderstellingen: nutsmaximalisatie en toenemend nut van
toenemend bezit, sluiten uit dat iemand zich prettiger kan voelen bij een
constant blijven of matiging van zijn productie- c.q. omzet- of consumptieniveau.
Voeg hieraan toe de economische neiging om vooral nut toe te kennen aan iets
dat tastbaar, kwantificeerbaar en verhandelbaar is, en men komt uit bij wijd
verspreide tendenzen tot vernauwde, onmiddellijke en materiele
behoeftenbevrediging.
Economische groei is de macro-economische pendant van het micro-economische 'begerigheidsaxioma'. IIGroei moet volgens velen, en zij vinden het een
teken van een gezonde staatshuishouding. Zonder economische groei treden er
allerlei problemen op met de werkgelegenheid, het overheidsinkomen, de ruimte
voor investeringen en de betalingsbalans. Voor bedrijven, bedrijfstakken en
nationale economieen komt economische groei enerzijds voort uit het 'meer is
beter' -axioma van de micro-economie en het vooruitgangsgeloof uit de geldende
natuurbeheersingsideologie. Anderzijds wordt economische groei aangedreven
door de noodzaak voor ondernemingen om zich te handhaven in een stelsel van
vrije competitie om afzetmarkten. Hierbij komt nog het gangbare regeringsbeleid
tot bestrijding van werkloosheid door vergroting (groei) van productie en
dienstverlening. Zie Opschoor (1989) over 'marktmechanische milieudegradatie'.
Economische 'groeidwang' en milieu-exploitatie vormen het centrale thema
van de artikelenbundel 'Greep op Groei' (Biesboer, 1993). De door veel auteurs
gedeelde uitgangsstelling is dat het westerse economische systeem inherent
expansief en exploitatief is. Dit is voornamelijk het gevolg van voortdurende
'meer, beter en sneller'-wensen van consumenten, de concurrentiedynamiek
tussen ondernemingen, en rendementsverlangens van kapitaalbeleggers. Studies
van onder meer het RIVM (1991, 1993) en de Commissie Lange Termijn
Milieubeleid (CLTM, 1990) maken duidelijk dat op veel fronten de technologie
onvoldoende, of veel te duur, zal zijn om de milieuschadelijke effecten van
verdere economische groei binnen toelaatbare grenzen te houden. Er zou
daarom fundamenteel gedacht en gewerkt moeten worden aan structurele
veranderingen in het systeem van de vrije-markteconomie.
ll
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Diverse auteurs in de bundel van Biesboer (1993) wijzen er op dat de al of
niet vermeende economische groeidwang is terug te voeren op behoeften,
wensen en ambities van mensen: "Er zijn geen economische belangen, noch
milieubelangen. Het zjjn individuen en groepen mensen in de samenleving die
iets willen. (..) De economie handelt over mensen die behoeften realiseren. (..)
Het realiseren van die behoeften kan lei den tot de dood van vogels, planten,
vissen" (Mol en Scholtens in Biesboer, 1993, p. 140). Het veelbesproken conflict
tussen 'economie' en 'milieu' is in feite een conflict tussen verschillende
menselijke behoeften en hun realisatiemogelijkheden.
Individuele versus collectieve rationaliteit in sociale dilemma's
Het werkelijke conflict, dat ook ais zodanig door (milieu-)economen (b.v.
Opschoor, 1989 en in Biesboer, 1993) wordt onderkend, is dat tussen individuele
'hi~r en nu' -behoeften en collectieve, geografisch-ruimere en Iangere-termijn
behoeften aan welvaart, Ieefbaarheid en milieukwaliteit. Het micro-economische
begerigheidsaxioma en het macro-economische groeidenken zijn met elkaar te
verbinden in de constatering dat producenten en consumenten met en tegenover
elkaar in een sociaal dilemma verkeren (Liebrand en Van Lange, 1989;
Liebrand, Messick & Wilke, 1992; Midden, 1993). Kenmerkend hiervoor is dat
individuele actoren elk onafbankelijke keuzen maken die gericht zijn op
welstandsverhoging via nutsmaximalisatie. Aan al die keuzen zijn echter ook
negatieve gevolgen (materiele en immateriele kosten) verbonden. Deze worden
voor een deel afgewenteld op anderen of op het collectief als geheel. Wanneer
zeer veel welstand-zoekende actoren elk hun 'kosten' deeis (kunnen) afwentelen,
ontstaat gemakkelijk een collectieve situatie die door allen als ongewenst wordt
beschouwd. Opschoor (1989, hfst. 5) heeft deze problematiek besproken in
termen van accumulatie, afstand tussen beslissing en gevolg, afwenteling van
lasten en achterstelling van milieubelangen.
Ben eenvoudig voorbeeld van een sociaal dilemma is het volgende. Stel dat
op een goede morgen de ene helft van Amsterdam (speIer 1) de onafhankelijke
keuze heeft om op de fiets dan weI met de auto naar het werk te gaan. De
andere helft van Amsterdam (speIer 2) heeft een zeIfde onafhankelijke keuze. In
de gevolgen van hun keuzen zijn beide spelers echter van elkaar afbankelijk (rie
Tabel 1). Gaan allen met de auto, dan Ievert dit een 'onvoldoende' eindsituatie
op (cel rechts onder: 4, 4); gaat ieder met de fiets dan is het resultaat 'voldoende' (links boven: 6, 6). Kiest speIer 1 voor de fiets, terwiji speIer 2 de auto nest,
dan is het resultaat een 3 voor speIer 1 en een 8 voor speIer 2 (rechts boven); en
omgekeerd: het mooiste is om zelf met de auto te gaan terwijl de anderen op de
fiets gaan. Uitgaande van 'zijn' nutswaarden in Tabel 1 is de optie 'auto' voor
speIer 1 dominant, d.w.z. a/djd beter dan de optie 'flets' (wat speIer 2 ook nest).
Ook voor speIer 2 is de auto dominant ten opzichte van de fiets. Derhalve is het
voor iedereen individueel- rationeel om de auto te kiezen. Echter, de collecdef
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rationele oplossing zou zijn dat allen kiezen voor de fiets. Dit probleem staat
bekend als een "prisoners' dilemma".
opties voor speIer 2
fiets
auto
opties
voor
speIer 1

fiets

6,6

3,8

auto

8,3

4,4

Tabel1. Beloningsrooster (payoff matrix) voor een eenvoudig, imaginair "prisoners' dilemma". Het
eerste getal in elke eel geeft het uitkomst-waarderingscijfer van speIer 1 ('de ene helft'); het tweede
getal geeft het waarde-oordeel van speIer 2 ('de andere helft'), op een rapporteijfersehaal van 1-10.

De dwingendheid waarmee zich in een "prisoners' dilemma" een collectief
irrationele oplossing opdringt is meestal onthutsend. Er zijn in dit verb and twee
fundamentele kwesties. Ten eerste is er de vraag welke accumulatie van sociale
schade-of verlies (in casu: milieu~aantasting) aanvaardbaar is in het licht van het
totaal aan individuele voordelen dat de actoren in het sociale dilemma tezamen
verkrijgen. Hierbij speelt de waameming en beoordeling van het
(accumulerende) collectieve risico een cruciale rol. Deze risicoperceptie kan
varieren met de schattingen die men maakt omtrent de omvang van de
betreffende 'milieugebruiksruimte' (Opschoor, 1989). Een tweede vraag betreft
de oplossingsstrategieen voor sociale dilemmas, d.w.z. manieren waarop een
veelheid van individueel~rationele actoren kan worden gebracht tot 'collectief
rationele' gedragingen. Dit zal verderop worden besproken.
In de moderne vrije-markteconomieen zijn sociale dilemma's alomtegenwoordig. Met elkaar concurrerende marktpartijen dragen bij tot collectief ongewenste
situaties zodra hun activiteiten externe kosten hebben, d.w.z. kosten die ze niet
zelf willen of hoeven te dragen, maar die ze kunnen afwentelen op de
maatschappij als geheel. Dit probleem is pregnant beschreven door Hardin
(1968) in zijn 'Tragedy of the Commons'. Hardin merkt daarbij op dat er voor
sociale dilemma's dikwijls geen technische oplossingen bestaan. Het is de
voortdurende strijdigheid van individuele (korte-termijn) belangen met het
collectieve (lange-termijn) belang, waardoor sociale dilemma's in stand worden
gehouden die zeer moeilijk te doorbreken zijn.
Strategieen voor maatschappelijke gedragsverandering
In talrijke experimenten met sociale-dilemmasituaties is nagegaan welke
veranderingen oLinterventies lei den tot minder egocentrisch (,defectief) en meer
cooperatief (loyaal) gedrag; zie Wilke (1989), Liebrand en Van Lange (1989) en
Liebrand, Messick en Wilke (1992). Deze oplossingen zijn overzichtelijk in te
52

delen onder zes noemers: (1) voorzien in nieuwe of andere
gedragsmogelijkbeden, (2) wettelijke regelgeving en handhaving, (3) financieeleconomische stimulering, (4) voorlichting, educatie en communicatie, (5) sociale
modellering en ondersteuning, en (6) organisatieverandering. Deze strategieen
zijn nader te omschrijven als voIgt.
1. Voorzien in nieuwe of andere gedragsmogelijkheden. Onder deze strategie
vallen inspanningen om burgers en bedrijven andere, nieuwe of aangepaste
gedragsopties aan te bieden. Deze kunnen allereerst de keuzevrijheid
herstellen of vergroten. In tweede instantie kunnen ze de voorkeur gaan
krijgen ten opzichte van milieuschadelijke, collectief-ongewenste
keuzemogeIijkbeden. De nieuwe gedragsmogelijkbeden kunnen ook zuiver
technische oplossingen voor milieuproblemen inhouden, die aan producenten
en consumenten beschikbaar worden gesteld. Rookgasreinigers, hoogrendementsketeIs, automatische lichtschakelaars, natuurlijk-afbreekbare
verpakkingen en biologisch-dynamisch voedsel zijn voorbeelden van
technische en fysieke faciliteiten die milieuvriendelijker gedrag mogelijk
maken.
De impliciete veronderstelling bij deze strategie is dat de inrichting van de
fysieke omgeving en de beschikbare middelen srerk gedragsbepalend zijn. Deze
veronderstelling sluit aan bij de z.g. instrumentele Ieertheorie (zie ook Geller,
Winett & Everett, 1982, hfst. 2). Daarin wordt immers uitgegaan van vergaande
stuurbaarheid van (operationeIe) gedragingen door middel van omgevingsprikkels die als belonend of bestraffend kunnen worden gelnterpreteerd. Het
volgen van deze strategie zou onder meer betekenen dat de industriele productie
en het aanbod van goederen en diensten (66k van 'business to business') wordt
ingericht op 'verduurzaming' van allerlei consumptie door burgers, bedrijven en
de overheid. Veel milieusparend gedrag voIgt dan vanzelf, omdat de
mogelijkbeden van milieuschadelijke consumptie zijn ingeperkt. Veel 'technische
oplossingen' voor milieuproblemen vallen onder deze strategie. Veelal zitten
daar maatschappelijke in- en uitvoeringsproblemen aan vast, voor de oplossing
waarvan andere strategieen kunnen worden benut. Maar de ontwikkeling van
'duurzame technologie' is een essentiele factor op de weg naar een duurzamer
milieugebruik.

2. Wettelijke regelgeving en handhaving. Deze strategie omvat wettelijke geboden,
verboden, normen en voorschriften waaraan burgers, bedrijven en andere
instanties zich hebben te houden bij het ondernemen van de betreffende
activiteiten. De regelgeving heeft in Nederland gestalte gekregen in allerlei
milieuwetten. De uitvoering daarvan is beperkt door aanzienlijke problemen
op het vIak van handhaving en de effectuering van sancties. Overeenkomsten

53

en convenanten zijn vormen van regelgeving-op-afspraak, waarbij sancties in
het algemeen buiten beschouwing blijven.
De impliciete veronderstelling bij deze strategie is dat officiele wetten, regels en
normen uiteindelijk wordt 'gelnternaliseerd' onder de dreiging en ervaring van
straf bij overtreding. Effectieve regelgeving vergt een adequaat handhavingsapparaat en -klimaat, dat garant staat voor een reele pakkans bij
overtreding. Er zijn diverse psychologische problemen verbonden aan deze
strategie, zoals de kennis en communicatie over wetten en regels, de kennis en
beoordeling van de pakkans bij overtreding, de effectiviteit-op-voorhand van
mogelijke sancties, en - zoals ook blijkt in de strafrechtspraak - de overtuigingskracht van de evidentie omtrent emstig vermoede overtredingen. Daardoor
zijn wettelijke regelgeving en handhaving in de praktijk slechts in beperkte mate
effectief.
3. Financieel-economische stimulering. Deze strategie kan toepassing vinden in
de vorm van subsidies voor milieuvriendelijker activiteiten, bestemmingsheffingen (b.v. reinigings- en rioolrechten), fiscale voorzieningen (b.v.
aftrek van milieu-investeringen), kredieten en garantieregelingen ten behoeve
van duurzamer productieprocessen, kortingen, tolheffing en (andere)
regulerende heffingen ter ontmoediging van milieubelastend gedrag.
De impliciete veronderstelling bij deze strategie is dat (economisch) gedrag
gevoelig is voor het prijsmechanisme en dat de in het geding zijnde vraagprijselasticiteiten voldoende hoog zijn. In onze welvaartsstaat is dat dikwijls
slechts in beperkte mate het geval. De laatste tijd concentreert zich de
financieel-economische discussie op de effectiviteit (en de rechtvaardigheid in de
toepassing) van deze instrumenten. Hierbij winnen de regulerende heffingen aan
populariteit, vanwege het directe verb and tussen de milieuschadelijkheid en de
op te brengen kosten voor uitvoering van een activiteit (zie WBS, 1990; SER,
1989). Ook is er een discussie gaande over verhandelbare vervuilingsrechten,
analoog aan de melkquota in de veehouderij, ten aanzien van milieubelastende
stoffen (zie b.v Nentjes, 1991).
4. Voorlichting, educatie en communicatie grijpen aan op een gebrek aan probleembesef, kennistekorten of onduidelijkheid van maatschappelijk
normgedrag. Onder deze strategie vallen activiteiten die gericht zijn op het
informeren, opvoeden en overreden van doelgroepen, en het stimuleren van
discussies over milieuproblemen. De informatie kan betrekking hebben op de
oorzaken en effecten van milieubelastende activiteiten, op altematieve
gedragsmogelijkheden en op de argumenten voor en tegen bepaalde vormen
van overheidsregulering. Het invoeren of geven van 'feedback' over de
milieu-effecten van de eigen activiteiten valt hier ook onder.
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Bij deze strategie wordt de keuzevrijheid van burgers en bedrijven vergaand
gerespecteerd. De impliciete veronderstelling is dat het betreffende gedrag
beredeneerd is en dat het beinvloeden van min of meer bewuste denkprocessen
doorwerkt in de daarop gebaseerde gedragingen. Vaak gaat het echter om
gevestigde gewoonten waarop mensen aanspreekbaar zijn.

5. Sociale modellering en ondersteuning. Dit is een categorie van aanmoedigingsmethoden die berusten op voorbeeldgeving door belangrijke
andere personen. Hierbij vindt gedragsmodellering plaats door middel van
taak- en rolvoorbeelden. Bij de vertoning van het gewenste gedrag kan de
individuele burger of het bedrijf ondersteund worden door loyale 'lotgenoten'
in de sociale omgeving.
De impliciete veronderstelling bij deze strategie is dat sociale factoren sterk
gedragsbepalend zijn en dat 'goed voorbeeld doet goed volgen'. Maar wie zich
onafhankelijk wil betonen voigt de sociale norm of het voorbeeld niet en gaat
zijn of haar eigen gang. In vergelijking tot fmancieel-economische stimulering is
sociale modellering en ondersteuning een minder direct (in de portemonnee)
voelbare, maar een potentieel meer omvattende en indringender strategie,
waarbij het accent ligt op de sociale baten en kosten voor individuele actoren.
Het 'doelgroepmanagement' van het ministerie van VROM (zie NMP-Plus, 1990,
p. 62) is te beschouwen als een manier om vorm te geven aan de sociale
ondersteuning van bepaalde maatschappelijke sectoren.
6. Organisatieverandering. Deze strategie betreft het creeren van andere
structuren en process en voor de productie, distributie en consumptie van
goederen en diensten. Daardoor kan de totale milieubelasting van zulke
processen aanzienlijk verminderen. Schaalverkleining en (daardoor)
vergroting van de eigen-groepsverantwoordelijkheid voor milieubeheer is een
manier van organisatieverandereing die door sociale-dilemma-onderzoekers
wordt bepleit (b.v. Midden en Weenig, 1990; Midden, 1993). Daarnaast zijn
tal van andere organisatievormen denkbaar, voor verschillende domeinen,
waardoor bepaalde doelen even goed of wellicht beter zouden kunnen
worden bereikt na ingrijpende wijzigingen in het productontwerp, het productieproces, het verplaatsingspatroon, de vervoerswijze, de aard van de
dienstveriening en/of het verwijderen en verwerken van afvalstoffen. Als
gevolg hiervan kan over het geheel van een activiteitenreeks veel
milieuschade worden voorkomen of verkleind.
De impliciete veronderstelling bij organisatieverandering is dat het gedrag van
de organisatieleden zich aanpast bij de doelstellingen, regels, gewoonten en
cultuur van de organisatie; gedrag wordt niet aileen bepaald door de fysieke
omgeving (zoals bij strategie 1), maar ook door de sociaal-georganiseerde
omgeving.
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De zes beschreven strategieen kunnen worden opgevat als manieren om complexe sociale dilemma's (zie boven) te begrijpen en te beheersen. De veelal
gecombineerde inzet er van vergt multidisciplinaire voorbereiding en evaluatieachteraf. Er is dus meer dan de trits "dwang, transactie en overreding" (resp.
strategieen 2, 3 en 4 hierboven), die door de WRR (1992) aan een kritische
beschouwing is onderworpen. De zes strategieen kunnen worden onderbouwd
met psychologische theorieen over de tot stand koming en verandering van
menselijk gedrag. Elke strategie heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten in
termen van inzet-effectrelaties ('gedragselasticlteiten'), onbedoelde neveneffecten
('gedragssubstitutie'), rechtvaardiging en uitvoerbaarheid (Jager, Hendrickx en
VIek, 1993).
Energiegebruik: het actor-fasemodel voor gedragsverandering
Veel milieubelasting komt voort uit het gebruik van energie uit fossiele
brandstoffen. Electriciteit, aardgas en olieproducten worden bij talloze verschillende activiteiten gebruikt. Er bestaan dan ook zeer veel mogelijkbeden voor
energiebesparing, zeker wanneer dit wordt opgevat als "het binnen een
welomschreven systeem toepassen van substituties met als doel het verminderen
van energiegebruik afkomstig uit niet-hernieuwbare bronnen" (Jager e.a., 1992, p.
15) en niet, zoals in de Nota Energiebesparing (EZ, 1990, p. 13), als "het
uitvoeren van dezelfde activiteiten met minder energie".
Energie kan worden bespaard door het ene apparaat te vervangen door een
energiezuiniger apparaat, door energie aIleen te gebruiken als het strikt nodig is,
door een bepaald doel op een Minder energievragende wijze te bereiken, of door
een energie-intensief doel te vervangen door een energie-armer doel. Om
energiebesparingsmogelijkbeden en besparingsstrategieen zo duidelijk mogelijk
in kaart te brengen kan een Actor-Fasemodel voor Gedragsverandering worden
gehanteerd (Jager e.a., 1992). Volgens dit multidisciplinaire modelloopt men
systematisch de 'levenscyclus' van energievragende producten of activiteiten na,
om te bezien in welke fase door welke actoren op welke Manier (b.v. technisch
of gedragsmatig) optimaal energie zou kunnen worden bespaard.
Het Actor-Fasemodel voor Gedragsverandering in verband met energiebesparing
(kortweg: AFG-model), bestaat uit drie delen. In deell wordt bepaald welke
besparingsdoeistellingen worden gehanteerd voor onderscheiden maatschappelijke sectoren. Zulke doelstellingen kunnen worden ontleend aan bestaande
scenario-studies of aan bestaande beleidsdocumenten zoals bijvoorbeeld de Nota
Energiebesparing (Ministerie van Economische Zaken, 1990).
Deel 2 van het AFG-model behelst een stapsgewijze analysemethodiek om op
een systematische wijze de besparingsmogelijkbeden binnen een gegeven domein
te inventariseren. Deel 2 omvat drie stadia. In het eerste stadium wordt een
activiteit(enstroom) geanalyseerd ("diagnose"). In het tweede stadium wordt
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vastgesteld welke gedragingen zouden moeten veranderen en worden
aansluitende veranderingsstrategieen opgesteld ("interventie"). In bet derde
stadium worden de effecten van de veranderingsstrategieen ingescbat
("predictie") op zowel de te bereiken energiebesparing als de maatscbappelijke
gevolgen (met betrekking tot welzijn, economie enz.).
In deel 3 van bet AFG-model wordt een maatregelenpakket geimplementeerd
en worden de maatscbappelijke gevolgen daarvan geevalueerd. In verb and met
de vaak dynamische situaties waarbinnen een maatregelenpakket wordt toegepast, is registratie en evaluatie ("monitoring") van de effecten noodzakelijk.
Indien blijkt dat de besparingen op een gegeven moment acbterblijven bij bet
gestelde doel, kan een bijstelling van bet interventiepakket nodig zijn. Daartoe
worden de stappen uit deel 2 opnieuw doorlopen. In Fignur 2 wordt bet AFGmodel weergegeven, met de stappenindeling van deel 2.
De traditionele aanpak van energiebesparing is vaak voornamelijk gericbt op de
actoren die direct energie gebruiken. Andere actoren, die een indirecte, maar
relevante invloed op bet energiegebruik kunnen uitoefenen, blijven vaak buiten
beeld. Soms wordt onderzoek verricbt met een toe te passen instrument in
gedacbten. Dan kunnen actoren die bij de implementatie van een maatregel van
belang zijn, eveneens in bet onderzoek worden betrokken.
De kern van Deel 2 van het AFG-model is de z.g. actor-fasematrix. Hierin
worden de actor-fasecombinaties aangeduid die, direct of indirect, het meest
relevant zijn voor bet realiseren van energiebesparing. Per actor-fasecombinatie
wordt bekeken welke gedragsdeterminanten en gedragsmecbanismen ten
grondslag liggen aan een bepaald soort energiegebruik. Vervolgens wordt een
daarop afgestemd pakket van besparingsmaatregelen en gedragsveranderingsstrategieen samengesteld.
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DEEL 1: Besparingsdoelstell ingen voor de afzonderl i jke domeinen
DEEL 2: Domeinonderzoek

<

STADIUM 1: diagnose
Stap 1: vaststellen van relevante actoren
en procesfasen
Stap 2: bepalen van het energiegebruik
Stap 3: identificeren van de belangrijke
actor-fese combinaties
Step 4: bepalen van het besparingspotentieel voor
de belangrijke actor-fasecombinaties
Stap 5: relevante gedragingen vaststellen per
actor-fasecombinatie

,--------------------!----------------------,
STADIUM 2: interventieontwerp
Stap 6: per actor-fasecombinatie veranderingsstrategleen en beleidsmaatregelen selecteren
Stap 7: vaststellen van het maatregelenpakket voor de
beLangri jkste actor-fasecombinaties

,--------------------!---------------------,
STADIUM 3: predictie van effecten
Stap 8: inschatten van de te bereiken besparing, maatschappel i jke weerstanclen en uitvoerbaarheid
Stap 9: ontwerp van een try-out-experiment
Stap 10: ui tvoeren van een try-out-experiment
Stap 11: ontwerp, organisatie en voorbereiding van een
maatregelenpakket voor het gehele domein

DEEL 3: I""lementetie van het maatregeLenpakket en ''monitoring'' van
de hoofdeffecten en neveneffecten

FtgUur 2: Het Actor-Pasemodel voor Gedragsverandering Lv.m. energiebesparing

Het AFG-model is te beschouwen als een vragengenerator die aangeeft
wanneer welke informatie nodig is. Hierdoor wordt de gebruiker aIs het ware
gedwongen om aile relevante informatie in beschouwing te nemen aIvorens
besparingsmaatregelen en veranderingsstrategieen worden opgesteld. Het AFGmodel is ook bruikbaar bij de realisering van andere milieudoelstellingen.
Voorbeelden zijn het verminderen van het autogebruik, het verminderen van
hoeveelheden afvalstoffen en het verminderen van watergebruik door bedrijven
en huishoudens.
Over een systematische aanpak aIs die van het AFG-model kan men opmerken
dat niet allerlei activiteiten in detail kunnen worden gereguleerd en
gecontroleerd. Daarom kan speciaal inzake energiegebruik een meer institutionele, attitudegerichte benadering effectief zijn: bewerkstellig dat het de
grondhouding wordt van individuen, groepen en organisaties om eindige,
kostbare en milieubelastende energiesoorten aileen te gebruiken indien strikt
noodzakelijk, om ze zoveel mogelijk te vervangen door hernieuwbare
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energiesoorten zoals wind- en zonne-energie en spierkracht, en om energieintensieve activiteiten zoveel mogelijk in te ruilen voor energie-arme activiteiten.
Dit brengt ons bij het onderwerp 'spaarzaambeid'.
Berekende spaarzaamheid
Uitgaande van de vijf globale oorzakelijke factoren in Figuur 1 kunnen we
stellen dat grootschalige milieu-aantasting voortkomt uit overweldigende
technologie, materiele overproductie en overconsumptie, overbevolking, overantropocentrische (i.t.t. ecocentrische) instituties, en een milieu-onvriendelijke
cultuur. Spaarzaamheid lijkt het sleutelwoord; ook door sociologen wordt dit
naar voren gebracht (Tellegen, 1990; Thoenes, 1990, Goudsblom, 1992);
spaarzaamheid in het gebruik van natuur-overheersende technologie,
spaarzaamheid in materiele productie en consumptie, spaarzaamheid in de
menselijke voortplanting, spaarzaamheid in de menselijke instelllingen en
organisaties en spaarzaamheid in normen en waarden met betrekking tot natuur
en milieu. Spaarzaamheid-uit-berekening is nodig om de natuurlijke bestaansvoorwaarden en de Ieefbaarheid van de aarde, voor mensen en andere levende
wezens, veilig te stellen voor de toekomst.
'Duurzame ontwikkeling' van Nederland anna 1992 zou onder meer inhouden:
drastische besparing van energie, grondstoffen en materialen, minder besiag op
openbare ruimte, veel minder gebruik van grondwater, geintegreerde en
biologische landbouw, reductie en hergebruik van afvalstoffen, sterke
vermindering van het gebruik van motorvoertuigen (ook in de Iucht), actieve
natuurontwikkeling en minder expansieve recreatiepatronen. Bij de vraag hoe de
koers van de samenleving zou kunnen worden verlegd naar duurzame ontwikkeling, gaat het vooral om de aard en de effectiviteit van beleidsinstrumenten voor
het bewerkstelligen van de nodige gedragsveranderingen bij burgers en bedrijven,
en bij de overheid zelf. Daarvoor zijn hierboven zes algemene strategieen
aangegeven. Plausibele en 'Ieefbare' toekomstbeelden zijn nodig om de
beleidsvorming in deze te ondersteunen.
Kwesties voor milieudebat
Maar met principes, strategieen en scenario's aIleen komt men er niet. Voor
praktisch milieubeleid in Nederland betekent 'duurzame ontwikkeling' ook dat
de volgende discussiepunten, over controversiele, want potentieel ingrijpende
kwesties, op de agenda staan.
* In welke mate is Nederland er aIleen voor zijn 15 miljoen mensen (en de nog
talrijker gedomesticeerde dieren), en in welke mate is het er ook voor de nietmenselijke, 'wilde' natuur?
* Hoe kan worden bereikt dat 'milieugoederen' zoals grondstoffenvoorraden,
frisse Iucht, schoon water en een veilige bodem, beschouwd gaan worden als van
essentieel sociaal-economisch belang voor de huidige en toekomstige generaties?
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* Hoe kan het menselijk leven er uit zien, en welke levenskwaliteit zou mogelijk
zijn, wanneer het ruimtebeslag, de mobiliteit, het energie- en grondstoffenverbruik en (dus) de milieubelasting in Nederland zeer aanzienlijk zouden
verminderen?
[De AWT (1993, p. 20) stelt: "Het afremmen van de mobiliteit van de burger door de overheid
wordt ten zeerste afgeraden. Een vrije markt laat zich immers als voIgt vertalen: vrijheid van
meningsuiting + vrijheid van beweging." Dit is een zeer problematische aanbeveling, wanneer men
beseft dat 'mobiliteit' zich meer dan ooit manifesteert in het gebruik van motorvoertuigen: in
totaal meer dan tien miljoen van allerlei soort omstreeks 2010. De, bekritiseerbare, sleutelterm in
de AWT-aanbeveling is natuurlijk 'vrije markt'; zie boven, alsook Opschoor, 1989].

* Hoe kan vermindering van 'milieugebruik' - vooral in termen van materiele
productie en consumptie - worden gerealiseerd zonder dat maatschappelijke
onbillijkheden optreden, zoals b.v. het geval zou kunnen zijn wanneer het
gematoriseerde verkeer en vervoer over de hele linie veel duurder zou worden
gemaakt?
* In hoeverre roept het over-georganiseerde, welverzorgde en 'aangeharkte'
karakter van de Nederlandse samenleving bij sommigen de neiging op om het
natuurlijke milieu (deze overblijvende ongeorganiseerde en weerloze stukken
bodel11, water en lucht) met overmatig geweld, exploratiezucht en spanningsbelustheid te lijf te gaan?
* Zou in Nederland niet een expliciete bevolkingspolitiek moeten worden
gevoerd, die er op gericht is om het aantal inwoners op termijn te beperken tot
hooguit tien miljoen?
* Zan Nederland niet veel meer een aanbod- dan een vraaggericht beleid
moeten voeren op het gebied van verkeers- en vervoersfaciliteiten, waarbij het
aanbod aan faciliteiten (b.v. infrastructuur, maar ook fiscale en financiele
middelen) wordt afgestemd op wat 'duurzaam' mogelijk is?
* Een verschuiving van vraag- naar aanbodgericht beleid zou ook kunnen plaats
vinden op het gebied van de drinkwatervoorziening, de electriciteitsvoorziening
en de brandstofvoorziening. De grondgedachte hierbij is dat water, electriciteit
en (fossiele) brandstof aan consumenten en producenten kunnen worden
aangeboden zolang het betreffende voorzieningsysteem (bestaande uit
grondstofwinning, bewerking en distributie) ecologisch duurzaam is; zo niet, dan
wordt niet langer meer geheel aan de vraag tegemoet gekomen en zal men dus
moeten bezuinigen.
* Analoog zou met betrekking tot zulke sectoren als de intensieve veehouderij,
de grootschalige ('traditionele') land- en tuinbouw en bepaalde energieintensieve industrietakken een grondstofgericht in plaats van een emissiegericht
beleid kunnen worden gevoerd. Uitgaande van de bekende, uit het gebruik van
de grondstof resulterende emissies (b.v. mest, pesticideresten, CO2, S02 e.d.)
kunnen grenzen worden gesteld aan daarmee corresponderende hoeveelheden
van de betreffende grondstoffen.
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Psychologische voorwaarden voor een duurzame economie
In het licht van de eerder beschreven sociale-dilemmaproblematiek kunnen de

volgende psychologische voorwaarden voor een duurzame economie en de
bijbehorende duurzame technologie worden aangegeven. Allereerst gaat het om
een aigemeen maatschappelijk besef van de toenemende collectieve milieurisico's en van de noodzaak tot gedragsverandering. Ten tweede moet er meer
uitzicht komen, en door mensen 'aan de bron' meer uitzicht worden gegeven, op
konkrete en reele mogelijkheden voor milieusparende activiteiten en
gedragingen. Zoals opgemerkt bij de beschrijving van strategie 1 (,voorzien in
nieuwe of andere gedragsmogelijkheden'; zie boven) kunnen technologen en
industriele ontwerpers op dit punt zeer veel bijdragen.
Ten derde moet er aan worden gewerkt om de veranderingsbereidheid van
allerlei actoren, georganiseerde en ongeorganiseerde, te verbreden en te
vergroten. Een solide, multidisciplinair debat over de 'welvaarts- en geluksvraag'
kan hierin een katalyserende rol spelen. In de vierde plaats moeten
toekomstprojecties worden gemaakt en besproken van de waarschijnlijke effecten
en neveneffecten van maatschappelijke veranderingsstrategieen. Dit geeft zicht
op waar het heen gaat en is een voorwaarde voor maatschappelijke acceptatie
van het geheel aan effecten. Ten vijfde moet worden opgepast met een al te
groot vertrouwen in de 'zelfregulering' van maatschappelijke actoren. De eerder
geschetste sociale-dilemmaproblematiek kan aIleen worden opgelost door een
centrale overheid die het collectieve (ons aller) belang bewaakt en bevordert.
Zelfregulering als vorm van miliebeheer kan aIleen effectief zijn binnen een
meeromvattende, 'kaderstellende' collectieve regulering.
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