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Samenvatting

De afgelopen jaren is op velerlei beleidsterreinen, ook op dat van milieube-
scherming, een politiek gevoerd gekenmerkt door termen zoals `terugtred van
de overheid', sturing op afstand, `meer marktwerking' en `deregulering'. Het
betreft een politiek waarbij gepleit wordt voor een minder direct en dirigerend
overheidsoptreden. Niettemin is er tegelijkertijd ook een ambitieuze milieup-
olitiek gevoerd waarbij om daadkrachtig optreden van de overheid werd
gevraagd. Zo zijn begin jaren negentig ter uitvoering van het Nationaal
Milieubeleidsplan, forse investeringen gedaan om de vergunningverlening bij
gemeenten en provincies op orde te brengen en om de (strafrechtelijke)
handhaving van milieuregelgeving te intensiveren.
Door deze dubbelzinnigheid in aspiraties - enerzijds een politiek gericht op
matiging van overeidsinterventies en anderszijds op intensivering ervan - zal
het niet verbazen dat binnen diverse onderdelen van het overheidsapparaat heel
verschillende opvattingen leven over de wijze waarop en de mate waarin de
overheid dient te interveniëren in het maatschappelijk leven. In grote lijnen
zijn er twee scholen te onderscheiden. De ene wijst op de nadelen van direct
en dirigerend overheidsoptreden en bepleit dat de overheid met het oog op
gewenste gedragsveranderingen van burgers en bedrijven, veel meer kan
bereiken door op een nevengeschikte wijze met hun vertegenwoordigende
instanties overleg te voeren en door hen meer verantwoordelijkheid te geven
bij de de uitwerking en uitvoering van milieubeleid. De andere school is van
mening dat direct en dirigerend overheidsoptreden nog altijd de beste manier
is om gedrag te beinvloeden en is geneigd op allerlei nadelen van alternatieve
vormen van overheidregulering te wijzen. Deze school benadrukt dat alterna-
tieve regulering ten koste gaat van democratische controle, beduidend minder
mogelijkheden tot sturing bevat en het gevaar met zich meebrengt dat de
overheid slachtoffer wordt van vernuftige beinvloedingpraktijken en dat deze
meer kwetsbaar wordt voor corruptie en belangenverstrengeling.
Aanhangers van de eerste school vindt men vooral binnen die overheidsonder-
delen waar politieke afwegingen worden gemaakt en strategische beslissingen
worden genomen. Ze zijn te vinden onder beleidmakers in de ambtelijke
voorportalen, beleidsmedewerkers die namens de overheid overleg voeren met
non-profit- en profitorganisaties en onder politieke bestuurders. Zij kunnnen
beschouwd worden als de `regelaars' voor wie het oplossen van een probleem
centraal staat. Aanhangers van de tweede school vindt men vooral binnen die
overheidsonderdelen die belast zijn met de uitvoering en handhaving van
beleid. Ze zijn onder meer te vinden onder toezichthouders en handhavers bij
gemeenten en provincies en onder opsporingsambtenaren bij politie en bijzon-
dere opsporingsdiensten. Zij kunnen beschouwd worden als de `handhavers'
voor wie het toepassen en handhaven van regels centraal staan.

Dit rapport is het verslag van een onderzoek naar de risico's van alternatieve
regulering. Aanleidir- .,an het onderzoek vormde een risico-analyse naar de
werking van de afvalmarkt van de Centrale Recherche Informatiedienst van



het Korps Landelijke Politiediensten. Een van de conclusies van de analyse
was dat alternatieve regulering fraude en milieucriminaliteit in de hand werkt
en (strafrechtelijke) handhaving bemoeilijkt.
In het onderzoek is eerst door middel van interviews en een literatuurstudie
geinventariseerd welke risico's er zoal aan alternatieve regulering kleven en is
vervolgens een aantal beleidspraktijkgevallen bestudeerd om na te gaan wat
het realiteitsgehalte van deze risico's is.

Risico's

De inventarisatie leverde een drietal typen risio's op. Het eerste type risico's
heeft betrekking op de integriteit van het overheidshandelen. Een kenmerk van
alternatieve regulering is dat de publieke en private sector toenadering tot
elkaar zoeken. In plaats van regulering van bovenaf, wordt door de overheid
als nevengeschikte partner overleg gevoerd en onderhandeld met private
partijen om tot oplossingen voor milieuproblemen te komen. Deze toenadering
kan met zich meebrengen dat ambtenaren en/of politeke bestuurders zich laten
meeslepen door het koopmansgedrag van private gesprekspartners en zelf een
beetje koopman worden, met als gevolg dat zij dingen doen die zij naar de
nog sterk levende opvattingen over de onkreukbare overheidsdienaar, niet
behoren te doen. Tevens kan deze toenadering een vervlechting van publieke
en private belangen met zich meebrengen met als risico dat overheidsfunctio-
narisssen verstrikt raken in belangenstructuren en de verdenking van corruptie
en belangenverstrengeling op zich laden.
Het tweede type risico's heeft betrekking op democratische controle en
sturingsmogelijkheden van overheidswege. Het soort beleidsarrangementen dat
in het kader van alternatieve regulering tot stand komt, kan in die zin falen
dat de verantwoording aan bestuur en politiek gebrekkig is geregeld. Dergelijk
gebrek aan verantwoording knelt vooral wanneer bevoegdheden zijn gedele-
geerd die voorheen tot het domein van de overheid behoorden. Er ontstaat dan
een situatie waarin macht wordt uitgeoefend zonder verantwoording; een
situatie die staatsrechtelijk onhoudbaar is. Ook kan het arrangement falen
wanneer onduidelijkheid bestaat over welke instantie wat doet en waar
verantwoordelijk voor is of wanneer geen goede afspraken zijn gemaakt over
wat publieke en private partijen wanneer van elkaar mogen verwachten.
Onduidelijkheden in de toedeling van verantwoordelijkheden en taken en vage
afspraken kunnen ertoe leiden dat de overheid geen of onvoldoende grip heeft
op het milieubeleid.
Het derde type risico's heeft betrekking op effecten en neveneffecten van
beleidsarrangementen. Enerzijds bestaat het gevaar dat de arrangementen geen
of onvoldoende effecten sorteren en dat daardoor doelstellingen van milieube-
leid niet worden gehaald. Dit gevaar dreigt vooral in situaties waarin de
kosten van naleving hoog zijn en het beleidsarrangement ruimte biedt aan
doelgroepen om zich zonder al te veel kosten te maken aan bepaalde afspraken
of gestelde normen te onttrekken. Anderzijds bestaat het gevaar dat nevenef-
fecten de beoogde effecten overschaduwen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake
wanneer bepaalde gevolgen van beleid de doelstellingen van ander (milieu)be-
leid doorkruisen. Andere ongewenste neveneffecten zijn: er wordt fraude
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gepleegd omdat het arrangement hiervoor gevoelig is, kleine bedrijven slagen
er niet in toegang tot de markt te krijgen vanwege mededingingsbeperkende
gevolgen van het arrangement en overheidsorganisaties raken verstrikt in een
afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van private partijen.

Casusonderzoek

Aan de hand van deze driedeling is door middel van empirisch casusonderzoek
nagegaan of en in hoeverre in de alledaagse milieubeleidsprakijk dingen
werkelijk misgaan en zijn misgegaan. In totaal zijn tien casus onderzocht,
waarbij zes vormen van alternatieve regulering centraal stonden: financiële
incentives (een praktijkvoorbeeld), certificatie (een praktijkvoorbeeld) bedrijfs-
interne milieuzorg (twee praktijkvoorbeelden) sturing op afstand (twee
praktijkvoorbeelden over sturingsorganisaties), public-private partnerships
(twee praktijkvoorbeelden) en convenanten (twee praktijkvoorbeelden).
De casus zijn geselecteerd op basis van aanwijzingen dat er iets niet helemaal
lekker zat. Zo is een aantal praktijkgevallen geselecteerd omdat hieraan in de
media of in tijdschriften aandacht was besteed en waarbij uit de berichtgeving
bleek dat men verontrust was over bepaalde ontwikkelingen. Ook is een aantal
praktijkgevallen geselecteerd omdat ze voor politie en justitie aanleiding waren
geweest voor onderzoek- en opsporingsactiviteiten.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat wil men risico's vermijden die aan
alternatieve regulering kleven, dit een aantal specifieke eisen stelt aan het
handelen van overheidsfunctionarissen en de vormgeving van beleidsarrange-
menten. Van belang is dat overheidsfunctionarissen aandacht besteden aan de
keuze en screening van beleidspartners, alert zijn op verborgen agenda's en
winst-maximaliserende beïnvloedingsstrategieën, zorg dragen voor transparan-
tie rondom overleg- en onderhandelingssituaties en erop bedacht zijn dat
woordvoerders van private partners namens hun achterban spreken. Wat de
vormgeving van beleidsarrangementen betreft, is het noodzakelijk dat zorg
wordt besteed aan procedures en voorzieningen ten behoeve van verantwoor-
ding en/of controle. Tevens dient helder te zijn hoe verantwoordelijkheden en
taken zijn verdeeld en wat publieke en private partijen wanneer van elkaar
mogen verwachten.
Worden de casus getoetst aan deze specifieke eisen, dan blijkt dat de overheid
diverse steken laat vallen. Doorgaans onbreekt het aan een goede regie bij de
keuze van beleidspartners, worden personen en organisaties zelden gescreened
en zijn overleg- en onderhandelingssituaties weinig transparant. Wel blijken
overheidsfunctionarissen er redelijk alert op te zijn dat private partners
verborgen agenda's voeren en winst-maximaliserende beïnvloedingsstrategieën
hanteren. Tevens zijn ze in de regel beducht voor het.probleem dat zij niet
namens hun achterban spreken. Wat deze laatste punten betreft legt men aan
overheidszijde een gezond wantrouwen aan de dag.
Ook wat betreft de vormgeving van beleidsarrangementen laat de overheid
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steken vallen. Veelal zijn democratische controle en sturing onvoldoende
gewaarborgd. Meestal ontbreekt het aan een infrastructuur voor verantwoor-
ding aan bestuurders en politiek als ook aan regels en procedures om de
naleving van afspraken en regels te waarborgen.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat in de alledaagse beleidspraktijk zich tal van
situaties en gebeurtenissen voordoen die causaal redenerend tot problemen
zouden moeten leiden. Maar tevens blijkt uit het onderzoek dat er zelden iets
echt misgaat.
Gezien de gevolgen waartoe bepaalde risicofactoren kunnen leiden, kleven aan
alternatieve regulering diverse risico's. Van de risicofactoren kunnen we
leeren dat bepaalde voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Om die reden hebben ze
een praktische waarde. De risico's lijken echter tegelijkertijd een beperkt
realiteitsgehalte te hebben omdat uit het onderzoek blijkt dat ondanks het
ontbreken van voorzorgsmaatregelen ernstige gevolgen waarvoor wordt
gevreesd uitblijven. Er is dus iets vreemds aan de hand dat vraagt om verkla-
ringen.
Ten eerste zou een verklaring kunnen zijn dat in de beleidspraktijk tal van
corrigerende mechanismen werkzaam zijn, die voorkomen dat risicoscenario's
zich rechtlijnig voltrekken. Een voorbeeld van zo'n corrigerend mechanisme is
ambtelijke concurrentie. Uit meerdere casus blijkt dat hoewel publieke-private
samenwerking soms zo ver kan gaan dat over de gang van zaken van de
hierbij betrokken ambtenaren en bestuurders geen echt kritisch en afstandelijk
oordeel meer valt te verwachten, er altijd nog andere ambtenaren en bestuur-
ders zijn die deze graag bekritiseren. Meest in het oog springend is wat dit
betreft de rol van handhavers die zich niet per se gecommitteerd hoeven te
voelen aan de afspraken die `regelaars' met marktpartijen maken en gewoon
hun werk doen als zij overtredingen constateren.
Ten tweede kan een verklaring zijn dat de perceptie van risico's sterk samen-
hangt met het perspectief van waaruit situaties en gebeurtenissen worden
beoordeeld. Wat dit betreft zien tegenstanders van alternatieve regulering
diverse risico's die meer iets zeggen over hun manier van kijken dan over wat
feitelijk gebeurt en zou kunnen gebeuren. In hun visie zouden private partijen
er primair op uit zijn zich aan overheidscontrole te onttrekken en de overheid
te gebruiken voor het treffen van regelingen waarbij zij hun marktpositie
kunnen verstevigen. Het betrekken van de private partijen bij milieubeleid zou
volgens hen neerkomen op het vragen om moeilijkheden omdat deze alleen uit
zijn op eigen gewin en behartiging van het eigen belang. Aan overheidzijde
zou men dit probleem onvoldoende onderkennen of boter op het hoofd hebben.
Van veel van de door hen gepercipieerde risico's blijft echter weinig over
indien gesteld wordt dat het niet meer dan normaal is dat private partijen
primair aan hun eigen belangen denken en dat het een misverstand is te
veronderstellen dat zij zich als publieke actoren (zouden moeten) gedragen.
Deze benadering maakt namelijk een meer neutrale interpretatie van situaties
en gebeurtenissen mogelijk. Indien bijvoorbeeld geconstateerd wordt dat de
overheid tegemoet komt aan bepaalde deelbelangen van het bedrijfsleven dan
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wordt hieraan niet bij voorbaat de conclusie verbonden dat dit is gebeurd
omdat ambtenaren en/of bestuurders zich hebben laten inpakken. Zij kunnen
immers ook hele goede argumenten hebben om tegemoet te komen aan die
belangen. Ongeveer hetzelfde geldt in het geval een private partner zich
vanwege of dankzij een arrangement met de overheid een betere marktpositie
of zelfs monopoliepositie weet te verwerven. Het oordeel is dan niet op
voorhand dat dit een onvoorzien en nadelig gevolg is van het arrangement.
Want het kan ook zijn dat dit een op basis van afwegingen ingecalculeerd
neveneffect is of zelfs bewust de bedoeling is geweest.
In het onderzoek heeft de laatste benadering centraal gestaan en dat bleek
gevolgen te hebben voor de beoordeling van wat we in de bestudeerde casus
zijn tegengekomen: veel minder als riskant te karakteriseren situaties en
gebeurtenissen dan tegenstanders van alternatieve regulering ons willen doen
geloven.
Een derde verklaring kan zijn dat weliswaar dingen misgaan, maar dit niet
zichtbaar is en ook niet valt waar te nemen. In het onderzoek is niet gebleken
van uitwassen zoals corruptie of ernstige vormen van belangenverstrengeling.
Hooguit zijn grensgevallen geconstateerd die vraagtekens oproepen. Voorbeel-
den van hiervan zijn: een ambtenaar die in een onderonsje met een branche-
vertegenwoordiger had geregeld dat deze laatste bij zijn departement aan de
bel zou trekken om iets voor elkaar te krijgen, en een lokale overheid die in
het kader van een publiek-private partnership een deal had gesloten waarbij
het vergunninghouderschap niet bij de private partner, maar bij de overheid
zelf, het vergunningverlenend gezag, kwam te liggen. Wel blijkt uit het
onderzoek dat publiek-private interacties doorgaans in slecht gecontroleerde en
ondoorzichtelijke schemerzones plaatsvinden. Niet slechts denkbeeldig is dat
dit ertoe bijdraagt dat grenzen worden overschreden van wat nog behoorlijk
bestuur mag worden genoemd. Maar zelfs al zouden overheidsfunctionarissen
in onderhandeling met private partners bedenkelijke aanbiedingen doen dan
wel accepteren of geen onderscheid meer kunnen maken tussen hun eigen
belangen en die welke zij worden geacht te vertegenwoordigen, dan is er juist
vanwege het gebrek aan transparantie een geringe kans dat deze mistoestanden
aan het licht komen en tot ontsporingen leiden in de zin dat affaires ontstaan
die schade toebrengen aan de legititmiteit van de overheid.
Niet moet aan deze uitleg de conclusie worden verbonden dat het met het oog
op het voorkomen van affaires, verstandig is het intransparante karakter van
overleg- en onderhandelingssituaties te bestendigen. Om het `afglijden' van
overheidshandelen te voorkomen is het juist hard noodzakelijk dat personen en
instanties meer openheid van zaken (moeten) geven.

Aanbevelingen

Onderzoeksbevindingen geven geen aanleiding om te pleiten voor terughou-
dend gebruik van alternatieve regulering. Niet is gebleken dat bepaalde
problemen bij het overheidshandelen en de vormgeving van beleidsarrange-
menten ernstige gevolgen heeft. Niettemin zijn sommige problemen van dien
aard dat een aantal aanbevelingen op zijn plaats is.
Om niet van belangenverstrengeling te worden verdacht of in een afhankelijk-
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heidspositie te geraken, dient te worden voorkomen dat de overheid met één
partner overleg voert of een samenwerkingsverband aangaat. Dit betekent
echter niet dat daarom samenwerkingsverbanden moeten worden gesmeed
waarbij alle mogelijke belanghebbenden zijn betrokkenen. Dat is onwerkbaar.
Telkens zal een optimum moeten worden gevonden tussen snel zaken doen
(weinig partners) en een breed draagvlak (veel partners).
Met het oog op het voorkomen van criminele infiltratie is van belang om
personen en organisaties die betrokken zullen worden bij de vorming en/of
uitvoering van beleid te screenen. Dit is echter niet voldoende. Want ook
dienen malafide gebleken personen of instanties geweerd te kunnen worden.
Dit laatste is op dit moment nog nauwelijks mogelijk. Aanvullende regelge-
ving op dit punt zou wenselijk zijn.
Overheidsfunctionarissen onbreekt het in onderhandelingen met private
partijen nogal eens aan voldoende materiedeskundigheid en juridische kennis
om een goed resultaat neer te zetten. Ook onderhandelingsvaardigheden
schieten nogal eens tekort. Verbeteringen zijn op dit vlak noodzakelijk. Naast
cursussen en trainingen kan worden gedacht aan het begeleiden en coachen
van overheidsonderhandelaars of het inschakelen van externe adviseurs en
beroepsonderhandelaars.
Publiek-private onderhandelingen vinden letterlijk en figuurlijk plaats in een
schemerzone die publiek noch privaat is. In deze zone kunnen belangen,
waarden en normen op een onoverzichtelijke manier vervlechten en kunnen
onduidelijkheden ontstaan over procedures en spelregels, zo ook over de
verdeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Niettemin zijn
er staatsrechtelijke grondslagen en beginselen van behoorlijk bestuur die
vragen om transparant overheidsoptreden. Bijzondere aandacht en inspannin-
gen zijn nodig om de transparantie van publiek-private beleidsvorming en
beleidsuitvoering te verbeteren. Dit betekent ondermeer dat er voor overheids-
onderhandelaars betere spelregels dienen te komen voor reguliere terugkoppe-
ling naar hun meerderen of politiek verantwoordelijke bestuurders en dat
betere procedures moeten worden ontwikkeld om helderheid te verschaffen
over de speelruimte die zij hebben in onderhandelingen.
Omdat bij alternatieve vormen van regulering operationele beleidsprocessen op
soms grote afstand van het politiek-bestuurlijke centrum plaatsvinden, dient bij
de vormgeving van beleidsarrangementen extra aandacht te worden besteed
aan procedures, regels en voorzieningen die het mogelijk maken en waarbor-
gen dat inzicht wordt verkregen in beleidsprestaties (monitors), normen
worden nageleefd en verantwoording wordt afgelegd aan bestuur en politiek.
Voorts verdient het aanbeveling om regelingen vooraf te toetsen op naleef- en
handhaafbaarheid. Alternatieve regulering bevindt zich wat dit betreft in een
vacuum ten opzichte van klassieke regulering, maar dat geldt niet alleen voor
handhavingsaspecten. In overweging wordt gegeven om naar analogie van
`Aanwijzingen voor de regelgeving' te komen tot `Aanwijzingen voor alterna-
tieve regulering'.
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1

Inleiding

Dit rapport gaat over een onderwerp waarover vele bestuurders, handhavers
van milieuregelgeving en wetenschappers zich zorgen maken: risico's van
alternatieve regulering. Vanwaar deze bezorgdheid?
In grote lijnen heeft deze bezorgdheid te maken met de consequenties van
ontwikkelingen die zich de afgelopen twintig jaar hebben voorgedaan in de
overheidshuishouding. Deze is gaandeweg getransformeerd van een bevels-
huishouding, waarin gezagsdragers bepalen wat er moet gebeuren, naar een
onderhandelingshuishouding, waarin gezagsdragers als nevengeschikten
onderhandelen met maatschappelijke actoren over gewenste oplossingen voor
problemen (Bovens e.a. 1996).
Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig signaleerde men het probleem dat de
overheid zich teveel was gaan bemoeien met allerlei facetten van het dagelijks
leven en dat hiermee samenhangend een overvraging van beleid was ontstaan.
De verzorgingsstaat stagneerde (Van Doorn en Schuyt, 1978) en was doorge-
schoten naar een overbelaste en ontvlechte interventiestaat (De Beus en Van
Doorn, 1984). Aanvankelijk concentreerden pogingen de overheidsbemoeienis
terug te dringen zich op decentralisatie, privatisering, deregulering, herover-
weging en de 2%-operatie: de vijf grote operaties die in het regeerakkoord
van het kabinet Lubbers I in 1982 werden aangekondigd (Den Haan e.a.,
1986). Mede door uit de Verenigde Staten overwaaiende neo-republikeinse en
communitaristische ideeën, concentreerden deze pogingen zich later vooral op
de herwaardering van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het
zelfregulerend vermogen binnen maatschappelijke verbanden.
De afgelopen jaren zijn zowel sterk ideologisch gekleurde debatten gevoerd als
studies gedaan naar de feitelijke veranderingen in het overheidshandelen. Ze
hebben een rijk geschakeerde set van begrippen opgeleverd: `horizontaal
bestuur' (zie: Wassenberg, 1987), `besturen op afstand' (zie: Bekke, 1988),
`de terugtredende overheid' (zie: Ringeling en Snellen, 1989; Nelissen, 1994)
en `onderhandelend bestuur' (zie: Stout en Hoekema, 1994). Elk van de
begrippen duidt weliswaar op een specifiek verschijnsel, maar hebben als
gemeenschappelijke basis: minder direct en dirigerend overheidsoptreden.
Ook op het milieuterrein heeft de bevelshuishouding deels plaatsgemaakt voor
een onderhandelingshuishouding, zij het met enige vertraging. Toen begin
jaren tachtig op andere beleidsterreinen pogingen werden ondernomen om te
decentraliseren, te privatiseren en te dereguleren, namen overheidsinspannin-
gen op het milieuterrein nog sterk toe. Pas later, eind jaren tachtig, vond een
omslag plaats met als markeerpunt het eerste Nationale Milieubeleidsplan
(Kamerstukken II, 1988-1989, 21137, nrs. 1-2). Hierin werd aangekondigd dat
het instrument wet- en regelgeving een meer bescheiden plaats ging krijgen en
dat meer in het werk zou worden gesteld in overleg met maatschappelijke
actoren tot beleidsresultaten te komen (doelgroepenoverleg, convenanten,
publiek-private samenwerking) en uat bij voorkeur minder dwingende beleids-
instrumenten zouden worden ingezet (voorlichting, educatie, financiële



prikkeling).
Al met al hebben de ontwikkelingen tot een aantal veranderingen in het
overheidsoptreden op het milieuterrein geleid. Deze komen op drie manieren
tot uiting. Ten eerste in de instrumentatie van milieubeleid. Minder dan
voorheen is wet- en regelgeving een welhaast vanzelfsprekende oplossing om
een gesignaleerd milieuprobleem aan te pakken. Vaker is de instrumentatie
van milieubeleid gebaseerd op minder dwingende vormen van gedragsbe-
invloeding (overreding). Ten tweede zijn de veranderingen zichtbaar in de
wijze waarop milieubeleid tot stand komt. Was het maken van milieubeleid
lange tijd het exclusieve domein van de overheid, thans zien we dat private
partijen (organisaties die de belangen van groepen van burgers en bedrijven
vertegenwoordigen) veelal op verzoek van de overheid, als beleidspartner
betrokken zijn bij de vorming van beleid. Ten derde blijken veranderingen uit
het soort beleidsarrangementen voor de uitvoering van milieubeleid. Vaker
komen publiek-private arrangementen tot stand met privaatrechtelijke vormen
van regulering en controle.

Deze veranderingen in de wijze van beleidsvorming en instrumentatie zijn
volgens sommige critici niet van gevaren ontbloot. Zo beschrijven Van Vugt
en Boet (1994) een aantal integriteitsproblemen die uit de aard van publiek-
private samenwerking kunnen voortvloeien. Zij wijzen ondermeer op het
gevaar dat een bestuursorgaan bij gebrek aan middelen in een afhankelijk-
heidspositie ten opzichte van marktpartijen kan geraken en in het verlengde
hiervan chantabel wordt. Als voorbeeld geven zij dat er monopolieposities in
de afvalverwerkingsmarkt zijn ontstaan als resultante van publiek-private
onderhandelingen en ruil. Hoewel bestuursorganen met het oog op een betere
aansturing veelal bewust mededingingsbeperkende gevolgen van regelingen
accepteren, zien ze veelal over het hoofd dat monopolievorming zich tegen
hen kan keren indien de monopolisten milieudelicten plegen of misbruik
maken van hun machtspositie. Dit kan ertoe leiden dat bestuursorganen
verzuimen milieuregels te handhaven bijvoorbeeld omda-f als consequentie
hiervan de verwerking van afval in het geding komt door het wegvallen van
verwerkingscapaciteit. Ook wijzen zij op het gevaar dat veelvuldige publiek-
private interacties ertoe kunnen leiden dat ambtenaren en bestuurders zich
teveel identificeren met de belangen van private partners en hun specifieke rol
als overheidsdienaar uit het oog verliezen.
In het rapport van de commissie Toekomstige Organisatie Afvalverwijdering
(ook wel bekend als de commissie Epema-Brugman) wordt gewaarschuwd voor
de vermenging van publieke en financiële belangen. Publiek-private samen-
werkingsconstructies brengen met zich mee dat overheidsinstanties financiële
belangen hebben en dat bij de afweging van belangen de behartiging van
publieke belangen daardoor in het gedrang kan komen. Er is dan sprake van
belangenvermenging. De commissie vindt dergelijke vermenging voorkomen
moet worden omdat dit de realisering van overheidsdoelstellingen op het
gebied van preventie en hergebruik in de weg kan staan en vanuit het oogpunt
van democratische controle en handhaving onwenselijk is (Epema-Brugman,
1996).
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1.1 Aanleiding, doelstelling en onderzoeksvragen

Blijkens het voorgaande leeft de gedachte, dat er risico's kleven aan alternatie-
ve vormen van milieubeleidsontwikkeling en milieubeleidsinstrumentatie.
Aanleiding voor het onderzoek was een risico-analyse van de Centrale Recher-
che en Informatiedienst van het Korps Landelijke Politiediensten, naar de
werking van de afvalmarkt. De analyse leerde dat onder de dekmantel van
`gerechtvaardigd vertrouwen' waarop certificatie berust, illegale activiteiten
kunnen plaatsvinden en dat private partners vanuit minder nobele motieven
dan ze doen geloven de koers van het milieubeleid vanuit eigenbelang probe-
ren te beïnvloeden. In 1994 verstrekte de projectgroep Aanpak Zware Milieu-
criminaliteit en de werkgroep Handhaving Milieuwetgeving van het ministerie
van Justitie een opdracht aan het WODC om nader wetenschappelijk onder-
zoek te verrichten naar de risico's van alternatieve instrumenten van milieube-

leid.

Doelstelling van onderzoek was te inventariseren welke risico's zoal benoemd
worden en na te gaan of deze risico's zich in de praktijk werkelijk voordoen.
Deze doelstelling was gebaseerd op de stellingname dat speculeren over welke
risico's zich mogelijk kunnen voordoen, een eerste stap is, maar nagaan of ze
ook werkelijk voorkomen, een tweede stap is die tot op heden nog nauwelijks
gezet. Voorts was een doelstelling van onderzoek aanbevelingen te doen om
het openbaar bestuur weerbaar te maken tegen risico's.

In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal:
1 Welke risico's kleven blijkens literatuur, meningen in het milieubeleids-

veld en eigen empirische waarnemingen aan alternatieve vormen van
milieubeleidsontwikkeling en -instrumentatie?

2 Doen zich in de milieubeleidspraktijk omstandigheden en gebeurtenissen
voor die erop wijzen dat deze risico's realiteitswaarde hebben?

3 Op welke wijze kan het openbaar bestuur zich wapenen tegen risico's?

1.2 Verloop en opzet van het onderzoek

De eerste fase van het onderzoek was een oriënterende en bestond uit litera-
tuurstudie, het uitdiepen van beschikbare gegevens van de CRI en het voeren
van terreinverkennende interviews met negentien personen. Deze interviews
hadden een beperkt voorgestructureerd karakter en hadden ten doel een
antwoord te krijgen op de eerste onderzoeksvraag. Naar aanleiding van deze
terreinverkennende interviews werd een notitie van bevindingen opgesteld die
de leidraad vormde voor een concept- onderzoeksopzet, die vervolgens werd
besproken in een werkbijeenkomst van de begeleidingscommissie. Belangrijk-
ste uitkomst van deze bijeenkomst was dat de analyse van casusposities niet
zozeer diende te richten op milieucriminaliteit, maar meer op beleidsbeïnvloe-
dingsprocessen en de daarmee samenhangende problemen zoals `oneigenlijke'
beleidsbeïnvloeding en belangenverstrengeling. Naar aanleiding van de
bespreking van de concept-onderzoeksopzet werd een definitieve onderzoeks-
opzet gemaakt.



Selectie van zaken
Het onderzoek startte met het selecteren van een aantal praktijkvoorbeelden
aan de hand van een drietal criteria. Het eerste criterium was dat de beleids-
praktijkgevallen betrekking moesten hebben op een verscheidenheid van
nieuwe vormen van beleidsontwikkeling en beleidsinstrumentatie. Na overleg
met de begeleidingscommissie resulteerde dit in de volgende verdeling:
- Financiële incentives (één praktijkvoorbeeld)
- Certificatie (één praktijkvoorbeeld)
- Koppeling bedrijfsinterne milieuzorg aan de vergunning (twee praktijk-

voorbeelden)
- Sturingsorganisaties (twee praktijkvoorbeelden)

- Public-private partnerships (twee praktijkvoorbeelden)
- Convenanten (twee praktijkvoorbeelden)
Een tweede criterium van selectie was:
- dat aan het praktijkgeval in de media (pers, radio, televisie, weekbladen,

tijdschriften en dergelijke) aandacht is besteed en dat blijkens de inhoud
van de berichtgeving of artikelen men verontrust is over wat zich in de
milieubeleidspraktijk heeft afgespeeld;

- en/of dat het praktijkgeval aanleiding is geweest voor onderzoeksactivitei-
ten door politie en justitie.

Het derde criterium van selectie was dat de praktijkgevallen van recente datum
moesten zijn. Deze eis leverde bij de keuze van casus nog wel eens problemen
op omdat in een aantal gevallen sprake was van nog lopend strafrechtelijk
onderzoek en het niet wenselijk was wanneer onze onderzoeksactiviteiten die
van politie en justitie zouden doorkruisen.

Analyse
Elk beleidspraktijkgeval werd geanalyseerd volgens de volgende stappen:

In beeld brengen van praktijkgevallen op basis van secundaire bronnen
Deze stap in het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

achterhalen wat de aanleiding was voor verontrusting en verontwaardiging
in de media door inhoudsanalyse van kranteberichten en artikelen in
weekbladen en tijdschriften;
achterhalen wat de redenen waren voor onderzoeksactiviteiten door politie
en justitie door inhoudsanalyse van CRI-dossiers en processen verbaal;
inhoudsanalyse van onder andere Kamerstukken, publikaties in de Staats-
courant, beleidsnota's, (knelpunten)notities, (onderzoeks)rapporten en
verslagen van conferenties en vergaderingen.

Verder in beeld brengen van praktijkgevallen op basis van interviewgegevens
Per zaak werden vier tot zes personen geinterviewd die op een of andere
manier betrokken waren (geweest) bij de ontwikkeling en/of uitvoering van het
beleid. De personen die we interviewden konden ambtenaar of bestuurder zijn,
maar ook vertegenwoordiger van een bedrijfstak of een andere belangen- of
doelgroep.
De interviews bestonden uit een open en een gesloten deel. Het open deel van
de interviews was erop gericht de verkregen indrukken uit de secundaire
analyse te toetsen en de reeds aanwezige kennis nader te preciseren. Het
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gesloten deel van de interviews vond plaats aan de hand van een voorgestruc-
tureerde vragenlijst. Deze kende twee varianten: een vragenlijst voor ambtena-
ren en bestuurders en een vragenlijst voor private betrokkenen. Deze vragen-
lijst was opgebouwd aan de hand van een viertal thema's:
- beïnvloeding en onderhandeling
- vertrouwen en waakzaamheid
- toezicht, controle en verantwoording
- uitvoering van beleid
In een enkel geval zijn in deze fase nog inhoudsanalyses verricht van verga-
derstukken, briefwisselingen en memo's. In de meeste zaken zijn tevens open
interviews gehouden met andere, zijdelings bij de totstandkoming of uitvoering
van het arrangement betrokken functionarissen.

Van elk praktijkgeval is vervolgens een casusbeschrijving gemaakt. In de
casusbeschrijvingen wordt de context van het beleid beschreven, de onderhan-
delingsprocessen, de vormgeving van het beleidsarrangement, de consequen-
ties en de conclusies. De beschrijvingen zijn integraal als bijlage bij dit
rapport opgenomen (bijlage 3). Dit werd om twee redenen zinvol geacht. De
eerste betreft de controleerbaarheid van de onderzoeksresultaten. In de
literatuur is vaak onduidelijk op basis van wat voor gegevens tot algemene
noties over het instrumentarium wordt gekomen. Zo bleek bij het reconstrue-
ren van de casus, dat. feiten waaraan in het verleden door verschillende auteurs
verstrekkende conclusies zijn verbonden, op zijn minst voor meerdere uitleg
vatbaar zijn. De gebrekkige controleerbaarheid van dergelijk materiaal vormde
één van de achtergronden van de aan het WODC gestelde onderzoeksvraag.
Voorts bleken de meningen en percepties van de tijdens het onderzoek
geïnterviewden sterk te variëren. Door openheid te betrachten met betrekking
tot onze interpretaties menen wij dat onze conclusies tenminste de toets van
verifieerbaarheid en falsifieerbaarheid kunnen doorstaan. De tweede reden om
de casusbeschrijvingen integraal op te nemen is van meer inhoudelijke aard.
Er bestaat weinig beschrijvende literatuur over concrete toepassingen van
alternatieve beleidsinstrumenten. De casusbeschrijvingen bieden een duidelijke
meerwaarde voor die lezers die werkelijk gevoel willen krijgen voor de
weerbarstigheid van de beleidsproblematiek en het complex aan factoren dat
op het uiteindelijke resultaat van dat beleid van invloed is.
De rapportage en de casusbeschrijvingen zijn overigens dusdanig opgesteld dat
de door geïnterviewden gedane uitspraken niet direct tot de persoon zijn te
herleiden. Ook het gebruik van namen van bedrijven is vermeden. Deze
anonimisering was noodzakelijk omdat het niet aannemelijk werd geacht dat
geïnterviewden in detail op (hun rol in) de meer bedenkelijke aspecten van de
casus zouden reflecteren indien hun uitspraken vervolgens met naam en
toenaam zouden worden gepubliceerd. Dit heeft ertoe geleid dat men name
casus waarin slechts één of enkele bedrijven betrokken waren in verregaande
mate moesten worden geanonimiseerd. In enkele gevallen moesten gegevens
zodanig worden gepresenteerd dat ze door de lezer niet meer tot een specifie-
ke casus kunnen worden herleid en werden ze buiten de casusbeschrijvingen
gelaten.
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Risico-analyse
De derde stap bij de uitvoering van het onderzoek bestond uit het analyseren
van het in stap 1 en 2 verkregen materiaal tegen de achtergrond van geformu-
leerde risico's. Per beleidspraktijkgeval werd nagegaan in hoeverre veronder-
stelde risico's zich in de praktijk hadden voorgedaan. Daarnaast werd per
praktijkgeval getracht na te gaan welke nog niet benoemde risico's eventueel
een probleem vormden. Voor het onderzoek naar aanwijzingen voor belangen-
verstrengeling werd overigens nog gebruik gemaakt van het informatiesysteem
Vennoot van het ministerie van Justitie en vonden enkele interviews plaats met
opsporingsambtenaren die zich met die specifieke problematiek hadden

beziggehouden.

Bij de uitvoering van het empirische onderzoek zagen we ons gesteld voor een
breed onderzoeksobject en voor lastig operationaliseerbare begrippen zoals
`oneigenlijke' beïnvloeding en belangenverstrengeling. Ten tweede zagen we
ons gesteld voor de niet eenvoudige opdracht om eenduidige ijkpunten te
vinden om het `ernstige' van risico's te duiden en aan te geven wanneer iets
ernstig genoeg is om van een risico te spreken. Gaande het onderzoek hebben
we dit probleem deels weten op te vangen door de introductie van een onom-
streden ernstige situatie: de overheid die haar legitimiteit verliest

1.3 Opbouw van het rapport

In het volgende hoofdstuk beginnen we met aan te geven wat de beperkingen
zijn van directe regulering. Vervolgens geven we een beschrijving van wat in
het rapport onder alternatieve regulering wordt verstaan. Het hoofdstuk wordt
besloten met het weergeven van kritische kanttekeningen bij de alternatieve
regulering. In hoofdstuk 3 geven we aan welke aandachtspunten in het
onderzoek centraal hebben gestaan. Tezamen vormen ze de bril waarmee
empirische waarnemingen zijn gedaan. Tevens vormen ze een normatief
raamwerk voor analyse. Hoofdstuk 4 geeft eerst een korte beschrijving van de
tien onderzochte zaken. Daarna volgt een beschrijving van onderzoeksresulta-
ten. Het hoofdstuk eindigt met het weergeven van de belangrijkste conclusies
(paragraaf 4.7). Hierna volgt in hoofdstuk 5 een discussie waarin gereflecteerd
wordt op onderzoeksresultaten. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 aanbevelin-
gen gedaan.



2

Alternatieven voor directe regulering

Waarom zou de overheid, gezien haar legitieme macht om gewenst gedrag via
wetten en regels dwingend op te leggen, alternatieve wegen bewandelen?
Hierop zullen we in paragraaf 2.1 ingaan. Vervolgens bespreken we in
paragraaf 2.2 wat die alternatieven zijn en waardoor ze worden gekenmerkt.

2.1 Grenzen aan directe regulering

Sinds eind jaren zestig is ontwikkeling van milieubeleid in Nederland gepaard
gegaan met toenemende regeldichtheid. Taakstellingen in het milieubeleid
werden ambitieuzer, niet alleen als gevolg van het idee dat de ernst van
milieuproblemen (verzuring, vermesting, verspreiding en verwijdering)
toenam, maar tevens door het toenemen van kennis hierover. Hoewel beleid-
makers met het oog op gedragsverandering van burgers en bedrijven in
principe konden kiezen uit diverse instrumenten van milieubeleid, werd
voornamelijk het traject van wet- en regelgeving bewandeld. Door de jaren
heen produceerden diverse departementen een indrukwekkend aantal wetsvoor-
stellen. Daarbij werd voornamelijk de klassieke bestuursrechtelijke wetgeving
van het type 'command and control' toegepast. De meeste wetten steunden
sterk op directe regulering: gedetailleerde stelsels van verboden en geboden
die het gewenste gedrag exact aangeven (Gilhuis, 1993; WRR, 1992). Mede
vanwege de sectorgewijze wetgevingsarbeid ontstond een sterke versnippering
in de uitvoering (vergunningverlening) en handhaving (toezicht door bestuurs-
organen en inspecties) van de milieuwetten.

Directe regulering kent een aantal beperkingen. Een van die beperkingen is
dat eenzijdig opgelegde regels nadere regels ontlokken, bijvoorbeeld om
eerder opgelegde regels beter te kunnen handhaven of om mazen te dichten.
Een andere beperking is dat directe regulering gepaard gaat met handhavings-
problemen. Ten eerste het probleem dat met het toenemen van regels de
handhavingslast groter wordt. Normconform gedrag is uit de aard van de
regels niet zonder meer vanzelfsprekend. Daarom zal de overheid, wil zij
zichzelf en de gestelde normen serieus nemen, de regels moeten handhaven.
De handhavingscapaciteit zal dus moeten meegroeien met het aantal regels. De
afgelopen jaren is echter de handhavingslast onmiskenbaar sneller gegroeid de
handhavingscapaciteit en werd de noodzaak om weloverwogen prioriteiten te
stellen ofwel een handhavingsbeleid te voeren steeds groter. De keerzijde van
deze ontwikkeling is dat door het expliciete karakter van handhavingsbeleid de
facto een substantieel gedeelte van de door de wetgever gestelde normen
buiten werking wordt gesteld (WRR, 1992). Sorgdrager (1995) spreekt in dit
verband over `praktisch gedogen'. Ten tweede doet zich het probleem voor dat
de regels veelal moeilijk te handhaven zijn. Regelgevers zijn geen handhavers
en willen nog wel eens over het hoofd zien dat regels handhaafbaar dienen te



zijn. Om die reden is handhaving van milieuregelgeving lange tijd meer
sluitpost dan speerpunt van beleid geweest (Gerritzen-Rode, 1993). Regels
werden zelden getoetst op hun handhaafbaarheid (Klinkers, 1993). Geleidelijk
is hiervoor meer aandacht gekomen. Ten derde doet zich het probleem voor
dat met elke nieuwe administratiefrechtelijke regel hogere eisen worden
gesteld aan de afstemming en de organisatie van handhavingsactiviteiten. Uit
onderzoek blijkt dat er weinig eenheid is in het functioneren van het handha-
vingsnetwerk: in veel gevallen weten de diverse actoren nauwelijks van elkaar
wat ze doen (gebrek aan afstemming) en is slechts gebrekkig invulling
gegeven aan de vraag welke taken en verantwoordelijkheden het beste bij
welke actoren neergelegd zouden kunnen worden (Van den Berg e.a., 1992).
Al met al kent directe regulering zijn beperkingen, zeker gezien de handha-
vingsproblemen. De opeenstapeling en hardheid van deze problemen is wel
gediagnostiseerd als een milieuhandhavingsinfarct (Klinkers, 1993).

2.2 Alternatieve regulering

Mede vanwege deze problemen is halverwege de jaren tachtig binnen de
overheid een verschuiving in het denken en handelen ontstaan, ook in het
milieubeleid. Overheidsorganen grijpen minder snel en minder als vanzelfspre-
kend naar het instrument van dwingende regulering. Milieubeleid komt niet
alleen in wisselwerking, maar meer in samenwerking en onderhandeling met
belanghebbenden tot stand. Vaker worden alternatieve routes bewandeld en
geëxperimenteerd met alternatieve beleidsinstrumenten.
Met het begrip `alternatieve regulering' wordt bedoeld dat de overheid in
plaats van gebods- en verbodsregels te stellen, het gedrag van burgers en
bedrijven probeert te beïnvloeden door voor te lichten en informatie te
verschaffen, te onderhandelen, afspraken te maken en financieel te prikkelen.'
Tevens wordt hiermee bedoeld dat de overheid in plaats van zelf vorm te
geven aan het beleid en zelf de uitvoering ervan ter hand te nemen, eerst
nagaat wat de private sector mogelijk te bieden heeft. Dit kan betekenen dat
de overheid particuliere initiatieven stimuleert, benut en integreert in het
overheidsbeleid. Ook kan het betekenen dat de overheid de uitvoering van
publieke taken uitbesteedt aan, of de verantwoordelijkheid hiervoor in handen
legt van, private organisaties.

2.2.1 Minder dwingend

Overtuigen
In plaats van regulering door middel van geboden en verboden is het mogelijk
doelstellingen van milieubeleid te bereiken door burgers en bedrijven met
informatie en argumenten te overtuigen dat een gedragsaanpassing vanuit
milieu-oogpunt noodzakelijk is. Overreding in het kader van beleidsvorming is
niet perse een alternatief voor directe regulering. De overheid voert immers,
met het oog op het creëren van draagvlak voor voorgestelde wet- en regelge-
ving, veelal regulier overleg met belangenorganisaties. Dergelijk overleg dient

1 In dit verband wordt ook wel eens gesproken van de 'tamboerijn' en de 'worst'.
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ertoe zicht te krijgen op hoe men denkt over voorgestelde overheidsmaat-
regelen, maar ook kan de overheid het overleg aangrijpen om de gesprekspart-
ners te overtuigen van de noodzaak van voorgestelde maatregelen. Deze
maatregelen zijn echter uiteindelijk wel gebaseerd op dwang. Overreding is
veel meer een alternatief, indien de overheid zowel bij de vorming als
uitvoering van milieubeleid afziet van haar machtsmonopolie om burgers en
bedrijven dwingend haar wil op te leggen, zoals bij de hantering van commu-
nicatieve instrumenten. Dit zijn instrumenten waarvan de werking gebaseerd is
op de gedachte dat kennis het gedrag van burgers en bedrijven in een daartoe
gewenste richting kan beïnvloeden. Het gaat dan in casu om kennis over welke.
milieu-effecten bepaalde gedragingen hebben, welke kostenbesparingen met
nieuwe milieutechnologie zijn te realiseren, etcetera. We geven een aantal
voorbeelden van milieubeleid gebaseerd op het principe van overreding.
Zo wordt op zowel nationaal als Europees niveau kennisontwikkeling gestimu-
leerd en ondersteund, zoals door het Eureka-project - ingesteld door overhe-
den, grotere Europese bedrijven en instellingen - gericht op onderzoek naar en
ontwikkeling van milieutechnologie. In het kader hiervan worden onder meer
monitorsystemen ontwikkeld met het oog op waarnemen van ernstige milieuri-
sico's en de evaluatie daarvan. Ook op nationaal niveau zijn er programma's,
zoals het door de rijksoverheid gestarte Project Industriële Successen met
Afvalpreventie (PRISMA) en het Nationaal onderzoekprogramma Hergebruik
van afvalstoffen.
Verder levert de overheid een bijdrage aan de verbetering van kennisover-
dracht en advisering door middel van de ontwikkeling van een landelijk
netwerk van innovatiecentra, welke milieutechnologische kennis toegankelijk
maken voor het midden- en kleinbedrijf. Zo ook stimuleert de overheid de
oprichting van bedrijfsmilieudiensten die bedoeld zijn het midden- en kleinbe-
drijf te informeren en te adviseren over (eenvoudige) milieu-aangelegenheden,
vergunningverlening en invoering van bedrijfsinterne milieuzorg.
Verder kan worden gewezen op de door de overheid geïnitieerde en onder-
steunde voorlichtings- en educatieprogramma's ('Een beter milieu begint bij
jezelf).

Onderhandelen
Bij overreding trachten partijen consensus te bereiken door het uitwisselen van
informatie en argumenten. Daarentegen is voor onderhandelingen kenmerkend,
dat partijen conflicten en belangentegenstellingen proberen te overbruggen
door ruil (Hoekema, 1994). Voor de overheid betekent onderhandelen dat zij
private partijen tracht te bewegen iets te doen door daar bijvoorbeeld afzien
van regelgeving, het mede investeren in projecten, het mede risico dragen
voor investeringen en het verstrekken van subsidie tegenover te stellen. Maar
ook valt te denken aan ruilmiddelen zoals het bijstellen van het ambitieniveau
van milieudoelstellingen, het op zich nemen van het vergunninghouderschap
en het accepteren van voorziene effecten zoals beperking van mededinging,
bescherming van belangen van derden en inspraakmogelijkheden.
Net als bij overreding het geval is, kunnen onderhandelingen plaatsvinden in
het kader van directe regulering. Zo is het in Nederland heel gewoon wanneer
overheid en vertegenwoordigende organisaties onderhandelen over bijvoor-
beeld het toepassingsbereik van voorgestelde wetgeving of over de praktische
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begrenzingen aan te treffen maatregelen. Maar ook hier geldt dat geen sprake
is van alternatief overheidsoptreden omdat, hoewel daarbij ruimte is voor
onderhandelingen, deze uiteindelijk gericht is op het toepassen van dwang.
Het doelgroepenoverleg is een mooi voorbeeld. Begin jaren tachtig werd in de
notitie 'Milieu en technologie in Nederland' het beleid inzake het doelgroepen-
overleg ontwikkeld (Kamerstukken II, 1981-1982, 17386, nrs. 1-2). Hoewel
het beleid er aanvankelijk op gericht was een zo groot mogelijk draagvlak te
scheppen bij de uitvoering van milieubeleid, evolueerde het doelgroepenover-
leg gaandeweg tot een platform van beleidsvorming per bedrijfstak. De
gedachte was dat (reductie-)doelstellingen beter bereikt konden worden als de
veroorzakers van milieubelasting er actief aan meewerkten. De praktijk was
echter dat de doelgroepen het overleg aangrepen om met de overheid te
onderhandelen over reductiedoelstellingen. Inmiddels zijn de onderhandelings-
resultaten van het overleg met verschillende doelgroepen neergelegd in
zogenoemde beleidsconvenanten.
Een ander voorbeeld waarbij de overheid veeleer optreedt als onderhandelings-
partner dan centraal sturend gezag is publiek-private samenwerking. Deze
samenwerking vindt zijn oorsprong in de perceptie aan overheidszijde dat de
inbreng of prestaties van bepaalde bedrijven of een groep van bedrijven
onontbeerlijk is om bepaalde concrete voorzieningen of projecten met een
algemene nutsfunctie te realiseren. Te denken valt dan aan de bouw van een
scheidings- of composteerinstallatie en dergelijke. Met het oog op het realise-
ren van dit soort voorzieningen of projecten gaat de overheid samenwerkings-
verbanden aan met het bedrijfsleven, doorgaans in de vorm van een PPP.
Deze worden in het aanlooptraject gekenmerkt door publiek-private onderhan-
delingen die zich toespitsen op het beantwoorden van vragen zoals wie welk
aandeel in de investeringen voor zijn rekening neemt, wie welke risico's
draagt en hoe eventuele winsten worden verdeeld.
Verder is het overheidsbeleid inzake koppeling van bedrijfsinterne milieuzorg
en vergunning een voorbeeld. Het beleid is hierbij gericht op het stimuleren
en benutten van milieuzorg binnen bedrijven, met als achterliggende gedachte
dat wanneer ondernemingen beschikken over een beter en betrouwbaarder
milieuzorgsysteem, de overheid minder hoeft te regelen. Onderhandelingen
tussen overheidsinstantie en bedrijf spitsen zich dan ook toe op de vraag in
hoeverre dat wat in het kader van een milieuzorgsysteem bedrijfsintern is
geregeld, het mogelijk maakt af te zien van het stellen van vergunningvoor-
schriften.

Overeenkomsten sluiten
In het alternatieve beleidstraject resulteren overleg en onderhandeling in
publiek-private afspraken, gegoten in de vorm van de privaatrechtelijke
overeenkomst of het convenant.
Overeenkomsten komen we onder meer tegen in het kader van uitbesteding en
publiek-private samenwerking. Zo kan bijvoorbeeld bij uitbesteding contractu-
eel zijn vastgelegd tegen welke prijs welke prestaties zullen worden geleverd
en bij publiek-private samenwerkingsverbanden hoeveel en onder welke
voorwaarden elk van de partijen investeren.
Convenanten zijn veelal de resultante van overleg en onderhandeling tussen
overheid en doelgroepen. Deze convenanten worden wel beleidsconvenanten
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genoemd.' Wat betreft de functie van het beleidsconvenant kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen de situatie waarin de overheid reeds beschikt
over wet- en regelgeving en convenanten aanwendt als uitvoeringsinstrument
en die waarin er nog geen regelgeving ligt en het convenant het voordeel van
snelheid en de betrokkenheid van de doelgroep heeft. In het laatste geval staat
niet zelden de overlegfunctie centraal, is het totstandkomingsproces belangrij-
ker dan het resultaat ervan.
Veel van de vroege beleidsconvenanten waren gentlemen's agreements waarin
partijen in vrijblijvende termen verplichtingen op zich namen, zoals door
inspanningsverplichtingen. In latere convenanten zijn vaker resultaatsverplich-
tingen te vinden. Deze hebben als voordeel, dat partijen elkaar beter kunnen
aanspreken op de nakoming ervan. Op 21 januari 1994 werden door de
Ministerraad de 'Aanwijzingen voor het gebruik van convenanten' aanvaard,
waarin voorschriften met betrekking tot motivatie, inhoud en procedures zijn

opgenomen.

Financieel prikkelen
Een ander alternatief voor dwang is financieel prikkelen: door inschakeling
van het prijsmechanisme wordt gedragsverandering gestimuleerd. Er zijn
enkele varianten denkbaar: gewenst gedrag belonen (subsidies, belastingaftrek
etcetera), ongewenst gedrag bestraffen (bestemmingsheffing, regulerende
heffing, statiegeldregeling etcetera) en het verhandelbaar maken van vervui-
lingseenheden (verhandelbare vergunningen).
Met subsidies kan (vanuit milieu-oogpunt) gewenst gedrag worden gestimu-
leerd door het verstrekken van financiële middelen. Door voorwaarden te
stellen aan de subsidie kan de overheid bijsturen in het gedrag.
Bestemmings- of financieringsheffingen zijn erop gericht bepaalde maatregelen
te financieren. Langs indirecte weg kan zo met bestemmingsheffingen gewenst
gedrag worden gestimuleerd. De heffing komt voort uit een middelenbehoefte.
Bekostiging uit bestemmingsheffingen staat tegenover bekostiging uit de
algemene middelen, omdat er een directe relatie wordt gelegd tussen (onge-
wenst) gedrag en heffing; 'de vervuiler betaalt'.
Regulerende heffingen zijn gericht op het terugdringen van ongewenst gedrag,
zonder dat bekostiging van maatregelen in die richting beoogd wordt. Daar-
mee onderscheiden zij zich van de bestemmingsheffingen.
Bij een verhandelbare vergunning wordt vervuiling van het milieu als het ware
onderwerp van eigendom. Door middel van vergunningverlening kan de
overheid een bepaalde hoeveelheid vervuiling (naar tijd of ruimte) uitgeven.
De overheid beheerst daarmee het aanbod op de vergunningenmarkt. De vraag
naar vergunningen wordt bepaald door de mate waarin de doelgroep middels
de vergunning toegestane activiteiten wil ondernemen, zoals het emitteren van

2 Ter onderscheid: convenanten kunnen ook worden gesloten tussen enkel publieke astoren
('bestuursconvenanten') en enkel private actoren ('maatschappelijk convenanten') (WRR 1992).
Ook een andere indeling, meer gericht op de inhoud van het convenant is mogelijk. Beleids-

convenanten zien in deze indeling op de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Verder zijn er
convenanten over wettelijke bevoegdheden (zoals subsidieverlening, vergunningverlening,
sanctietoepassing), bestuursconvenanten over openbaar bestuur, samenwerkingsconvenanten
(tussen overheden en/of met private organisaties) en wetgevingsconvenanten (vooruitlopend of
in de plaats van wet- en regelgeving) (Van Zeben 1995).
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verontreinigde lucht en dergelijke. Verhandelbare vergunningen hechten een
prijskaartje aan het belasten van het milieu. Verhandelbaarheid kan aan
beperkingen worden onderworpen, bijvoorbeeld tot een bepaald gebied. We
spreken dan van het `kaasstolp-' ofwel `bubble-concept'. In Nederland komt
men het verschijnsel tegen in de landbouw en visserij: verhandelbare melk- en
visserijquota. Het NMP 2 (Kamerstukken 11 1993-1994, 23560, nr. 1-2)
schrijft voor, dat de mogelijkheden tot een experiment met verhandelbare
emissierechten onderzocht moeten worden.
Bij een statiegeld-regeling wordt een vaste prijs gesteld op vervuilend, maar in
beginsel vermijdbaar gedrag. Voor het heffen van statiegeld is wel nodig, dat
een duidelijk restant van het produkt (bijvoorbeeld de verpakking) aan te
wijzen is, waaraan het prijskaartje kan worden gehangen. Niet-retourneren van
(een restant van) het produkt kost de gebruiker automatisch geld (bijvoorbeeld
niet terugbrengen van lege frisdrankflessen). In Nederland zijn al jaren
statiegeld-systemen voor verpakkingen van bier en frisdrank. Ook voor
autowrakken is zo'n systeem ingevoerd.

2.2.2 Meer nagaan wat de markt te bieden heeft

In plaats van zelf vorm te geven aan milieubeleid of de uitvoering ervan ter
hand te nemen, kan de overheid haar voordeel doen door na te gaan wat de
private sector te bieden heeft. Er zijn verschillende opties: uitbesteden, het
overdragen van taken en bevoegdheden, samenwerken en het stimuleren en
benutten van private regulering.

Uitbesteden
Uitbesteden is een van de manieren waarop gebruik kan worden gemaakt van
wat de markt te bieden heeft. Bij uitbesteding worden werkzaamheden, die
omdat ze onderdeel uitmaken van een overheidstaak en eerst door de overheid
werden uitgevoerd, overgedragen aan private organisaties. Redenen om de
uitvoering uit handen te geven kunnen onder andere zijn: betere mogelijkheden
om afspraken te maken over een gewenst prestatieniveau, betere beheersbaar-
heid van de uitvoering en eventueel profijt van kennis- en schaalvoordelen.
Een voorbeeld van uitbesteding op milieugebied is de inzameling van huishou-
delijk afval: in veel gemeenten is de inzameling overgedragen aan een onder-
neming.

Overdragen van publieke taken en bevoegdheden
Ook kan de overheid met het oog op de uitvoering van milieubeleid verant-
woordelijkheden, taken en bevoegdheden overdragen aan privaatrechtelijke
organisaties die dicht bij het te besturen veld staan. Het voordeel hiervan is
dat het beter mogelijk is om complexe sturingsvraagstukken het hoofd te
bieden en fine tuning in het beleid aan te brengen. Een ander voordeel is dat
meer recht wordt gedaan aan het gegeven dat beleidsvelden tot op zekere
hoogte semi-autonoom zijn: een eigen sociale dynamiek kennen met eigen
interne verhoudingen, regels en vormen van sociale controle. Het komt er met
andere woorden op neer dat rekening wordt gehouden met het zelfregulerend
vermogen van geledingen in de samenleving (Nelissen, 1994).
Door deze overdracht te combineren met structuren van verantwoording en
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controle kan worden gegarandeerd dat politiek verantwoordelijke bestuurders
kunnen sturen, maar dan op afstand en op hoofdlijnen.
Naar zowel bestaande als nieuw op te richten organisaties worden publieke
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden overgeheveld. Omdat aan de
organisaties publieke taken zijn opgedragen en in het verlengde hiervan soms
ook (regelgevende en handhavings-)bevoegdheden zijn toegekend, worden ze
zelfstandige bestuursorganen (zbo's) genoemd. Een belangrijk kenmerk van
zbo's is dat ze nimmer volledig hiërarchisch ondergeschikt zijn aan politiek
verantwoordelijke bestuurders.' Voorbeelden van zbo's zijn het Keuringsinsti-
tuut voor waterleidingartikelen (KIWA) en afvalsturingsorganisaties. De
laatste zijn doorgaans privaatrechtelijke organisaties, die op provinciaal niveau
de (ondermeer geografische) sturing van afval verzorgen.'

Samenwerken
Voorts kan de overheid gebruik maken van het potentieel van de markt door
`public-private partnerships' aan te gaan. Public-private partnerships betreffen
op basis van afspraken (zie boven) vormgegeven samenwerkingsverbanden
tussen overheid en bedrijfsleven met het oog op een duidelijk geformuleerde
nutsfunctie. Overheid en private partijen maken afspraken over de wederzijdse
investeringen en winstdeling. Zij dragen beide risico en hebben beide invloed
op het te voeren beleid. Onder een nutsfunctie verstaan we in dezen het
uitvoering geven aan.of het scheppen van randvoorwaarden in het kader van
een door de overheid gewenste ontwikkeling op het gebied van milieubeleid.
Dit verschijnsel deed medio de jaren tachtig zijn intrede. Er ontstond bij
overheid en de private sector (weer) een besef van wederzijdse afhankelijk-
heid. Bij de overheid kwam dat door een tekort aan financiële middelen en/of
kennis om maatschappelijk gewenste maatregelen en projecten te realiseren.
De overheid wilde ook directe investeringen uit de private sector aantrekken
als alternatief voor financiering uit de algemene middelen. Het bedrijfsleven
was op haar beurt bij investeringen vaak afhankelijk van beslissingen van de
overheid. Voor ondernemingen kunnen investeringen zonder rugdekking van
de overheid ook te risicovol zijn door het ontbreken van uitzicht op rende-
ment. Dat is bijvoorbeeld het geval bij nieuwe technologieën of het (nog)
ontbreken van voldoende afzetmogelijkheden. Samenwerking neemt een aantal
problemen weg. De overheid kan profiteren van de know-how en gespeciali-
seerd personeel van het bedrijfsleven en ondernemingen kunnen in de luwte
van enkele beschermende maatregelen van de overheid een project realiseren
en daarop verdienen. In de sfeer van de afvalverwerking zijn diverse publiek-
private samenwerkingsverbanden opgericht.

Stimuleren en benutten
Rekening houden met wat de markt te bieden heeft kan ook betekenen, dat de
overheid particuliere initiatieven stimuleert, benut en integreert in het over-
heidsbeleid. Een treffend voorbeeld van het laatste is de stimulering en
benutting van certificering, ofwel certificatie. Binnen diverse markten zijn de
afgelopen jaren certificeringssystemen ontwikkeld om produktieprocessen en

3 Algemene eieenkamer (1995).
4 AOO-Sturingsondenoek 1994.
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produkten aan milieustandaarden te binden en deze te waarborgen door audits
en controles, bijvoorbeeld certificering van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen
en milieukeuren. Voorts wijzen we op benutting van de effecten die voort-
vloeien uit wettelijke aansprakelijkheid, angst voor imagoverlies en normen en
waarden van bedrijfsorganisaties (bedrijfsethiek).

Stimulering en benutting van certificering. Certificering omvat:

...'activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke instantie kenbaar
maakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk
omschreven onderwerp van certificatie in overeenstemming is met een
bepaalde norm, of met een ander eisenstellend document' (Schalekamp

1992).

Certificering geschiedt door een certificerende instantie, bijvoorbeeld KEMA
en KIWA. Zo'n instantie kan zijn autoriteit vergroten door erkenning door de
Raad voor de Accreditatie (RvA). Soms schakelt de overheid de RvA in bij
het aanwijzen van 'notified bodies'. Dit zijn instanties, die:

'door de overheid zijn geautoriseerd tot het afgeven van certificaten op
nauwkeurig gedefinieerde deelgebieden' (De Groot e.a. 1993).

De gedachte achter het stimuleren en benutten van certificering is, dat op deze
wijze de regelgevings- en handhavingslast voor de overheid kan worden
verminderd. In het kader van certificeringsystemen is namelijk sprake van
zelfsturing en zelfhandhaving. Zelfsturing vindt plaats doordat binnen een
bepaald marktsegment bedrijven met elkaar afspraken maken over aan welke
milieunormen produktieprocessen en/of produkten moeten voldoen en welke
beoordelingscriteria worden gehanteerd bij certificering. Veelal worden deze
afspraken gemaakt in een College van Deskundigen, waarin behalve vertegen-
woordigers van de bedrijfstak ook deskundigen en eventueel ook die van de
overheid zitting hebben. Zelfhandhaving vindt plaats doordat de certificerende
instantie een of meer `audits' uitvoert alvorens tot certificering over te gaan.
Deze audits zijn erop gericht na te gaan of dat wat in het eisenstellend
document (handboek milieuzorgsysteem) aan procedures, normen, richtlijnen,
opleidingseisen en dergelijke staat omschreven, blijkens organisatorische
routines en het alledaagse praktische handelen voldoende is ingebed ofwel
gewaarborgd in de bedrijfsvoering. Ook vindt zelfhandhaving plaats doordat
de certificerende instantie na certificering periodieke controles uitvoert.
Veel ondernemingen beschikken tegenwoordig over een bedrijfsintern milieu-
zorgsysteem (BIM). De essentie van zo'n systeem is, dat de bedrijfsvoering
voldoet aan bepaalde normen waaraan de onderneming zichzelf heeft onder-
worpen. Het gaat ondermeer om normen ten aanzien van het produktieproces,
richtlijnen voor toepassing van nieuwe technologie en veiligheidsprocedures.
Door middel van certificering kan worden getracht de kwaliteit van de BIM te
garanderen. Certificering kan in de vergunning verplicht worden gesteld. Er
zijn een aantal standaarden om bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te certifice-
ren zoals de ISO 14000-serie en BS 7750.
Eind jaren tachtig is er in het kader van een aantal projecten geëxperimenteerd
met het verlenen van een vergunning waarin rekening werd gehouden met het
feit dat een onderneming over een milieuzorgsysteem beschikt, de zogenaamde
koppeling. Deze koppeling zou het mogelijk moeten maken een vergunning,
die minder omvangrijk en gedetailleerd is, sneller af te geven. .
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Ondermeer op basis van de resultaten van de proefprojecten (Kamerstukken II,
1987-1988, 20633, nr. 1) verscheen in het voorjaar van 1989 de Notitie
milieuzorg (Kamerstukken II, 1988-1989, 20633, nr. 3) . Hierin gaf de
minister van VROM een beschrijving van wat volgens de regering onder een
milieuzorgsysteem moest worden verstaan en dat de regering zich ten doel had
gesteld dat in 1995 in de naar schatting 10.000 bedrijven met (middel-)grote
milieubelasting of bijzondere milieurisico's een milieuzorgsysteem moest zijn
ontwikkeld.
Behalve produktieprocessen kunnen ook produkten worden onderworpen aan
door de markt ontwikkelde milieu-eisen. Indien een produkt aan deze eisen
voldoet, kan het in aanmerking komen voor een produktcertificaat, ook wel
milieukeur genoemd. Op het produkt mag dan een keurmerk worden aange-
bracht, dat aan consumenten duidelijk maakt dat het aan bepaalde milieu-eisen
voldoet. Een keurmerk heeft voor bedrijven derhalve belangrijke communica-
tieve waarde. Benutting kan betekenen dat een milieukeur regulering door
middel van publiekrechtelijke produktbesluiten overbodig maakt.

Benutting zelfreguleringsmechanismen. Tevens is het mogelijk in het over-
heidsbeleid meer rekenschap te geven van nog andere mechanismen van
zelfregulering. Beleidmakers kunnen hierop een beroep doen, maar de mecha-
nismen kunnen ook aanleiding zijn om niet in te grijpen. De mechanismen
kunnen betrekking hebben op verhoudingen binnen de markt (aansprakelijkheid
en imago) of verhoudingen in de sociale sfeer (morele overwegingen).
Ten eerste kan de overheid haar voordeel doen met het feit van aansprakelijk-
heid een krachtige prikkel uitgaat. Aantasting van het milieu kan in voorko-
mende gevallen een aantasting van privaatrechtelijk beschermde belangen van
anderen opleveren. In zo'n geval kan degene wiens belang is aangetast een
schadevergoeding vorderen (bijvoorbeeld op grond van een onrechtmatige
daad, artikel 6:162 BW of artikel 21 Interimwet Bodemsanering (IBS)). De
afgelopen jaren is de aansprakelijkheid voor milieuschade verschoven van
schuld- naar risico-aansprakelijkheid. Dat wil zeggen, dat de veroorzaker te
allen tijde aansprakelijk is, ook al heeft hij alle mogelijke voorzorgsmaatre-
gelen genomen. In de jurisprudentie is er daarnaast een ontwikkeling, waarin
ook derde-belanghebbenden door de rechter worden erkend als procespartij
(zoals overheden en milieu-organisaties). De toenemende omvang van de
aansprakelijkheid heeft gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekering. De
verzekeraar kan om schade te doen voorkomen voorzorgsmaatregelen eisen en
daar controles op uit oefenen. Dit mechanisme ziet dan ook vooral op het
terugdringen van het risico van milieuschade (Wansink 1992; WRR, 1992).
Ten tweede kan de overheid haar voordeel doen door rekening te houden met
het gegeven dat ondernemingen er doorgaans veel om te doen is een goed
imago te hebben bij het publiek en dat van eventuele (dreigende) aantasting
hiervan een krachtig impuls tot gedragsaanpassing kan uitgaan. Zaken als
'Brent Spar' en 'Heineken-Birma' illustreren de mate waarin de publieke
opinie van invloed kan zijn op het gedrag van ondernemingen. Belangenorga-
nisaties zoals Greenpeace en Milieudefensie weten de weg naar de media te
vinden en kunnen daardoor de publieke opinie mobiliseren. Enigszins verwant
is de zogenaamde `groene marketing'. Consumenten zouden graag produkten
koper die milieuvriendelijk(-er) zijn en ondernemingen spelen daar op in (zie
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ook het milieukeur). Gedragsverandering van producenten komt hier tot stand
door de invloed van consumenten. Door het verhogen van het milieubewust-
zijn van consumenten kan de overheid indirect het gedrag van producenten
beïnvloeden.
Ten derde kan de overheid haar voordeel doen door rekening te houden met
de invloed die uitgaat van bedrijfsethiek. Sinds begin jaren tachtig is in
Nederland de bedrijfsethiek in opmars. Een groeiend aantal Nederlandse
ondernemingen heeft een zogenaamde bedrijfsethische gedragscode, waarin
vaak ook een of meerdere bepalingen ten aanzien van het milieu zijn opgeno-
men (Van Luijk 1993). Hoewel we geen grote wonderen mogen verwachten
van deze private 'counterpart' van de verinnerlijking uit het Nationale Milieu-
beleidsplan (Kamerstukken II, 1988-1989, 21137, nrs. 1, 2 en 20 en 1993-
1994, 23560, nrs. 1-3), is het de moeite waard te signaleren dat ook morele
overwegingen een rol kunnen spelen bij spontane gedragsverandering.

2.3 Kritische kanttekeningen bij alternatieve regulering

In de vorige paragraaf schetsten we het probleem dat de overheid is gestuit op
de grenzen van directe regulering. Tegen de achtergrond van deze problemen
is begrijpelijk waarom de overheid langs alternatieve wegen doelen van
milieubeleid probeert.te bereiken. Gezien de kritiek in beleidsdocumenten,
rapporten en vakliteratuur zijn deze alternatieven niet onproblematisch. In
deze paragraaf zullen we een weergave geven van deze kritiek.

Overreden
Hoewel de veronderstelling is dat door middel van voorlichting en educatie
met geringe kosten grote opbrengsten kunnen worden gegenereerd, is nauwe-
lijks bekend in hoeverre dergelijke maatregelen effectief zijn. De Algemene
Rekenkamer (Kamerstukken II, 1990-1991, 22152, nr. 1) gaf in haar rapport
over voorlichtingscampagnes aan, dat aan het effect van-in elk geval aan
voorlichting niet te grote waarde kan worden gehecht.

Onderhandelen

Een voordeel van onderhandelen is dat publieke en private partijen gezamen-
lijk een draagvlak creëren voor milieubeleid. In die gevallen waarin onderhan-
delingen uitmonden in afspraken ofwel privaatrechtelijk vastgestelde normen,
is er een grotere kans dat deze spontaan worden nageleefd.
Er zijn echter grenzen aan het onderhandelen. Zo constateert Van der Vlies
(1994) dat het bestuur uit het oog zou kunnen verliezen dat zij een andere taak
gaat vervullen dan wettelijk is beoogd en dat, omdat onderhandelingen
doorgaans met een beperkt aantal belanghebbenden worden gevoerd, moeilijk
kan worden voorkomen dat de schijn wordt gewekt dat met de belangen van
sommigen meer rekening wordt gehouden dan met die van anderen.

Afspraken maken
Uit de praktijk blijkt dat convenantpartners zich vaak niet aan gemaakte
afspraken houden. Dit heeft onder andere de vraag opgeroepen naar de
juridische afdwingbaarheid van convenanten. Deze blijkt afhankelijk van de
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aard van het convenant sterk te kunnen verschillen. De inhoud van convenan-
ten kan uiteenlopen van intentieverklaringen tot (privaatrechtelijk) afdwingbare
afspraken en van inspanningsverplichtingen tot resultaatsverplichtingen.
Niettemin blijkt de vraag naar afdwingbaarheid een zeker theoretisch gehalte
te hebben. Acties tot nakoming komen zelden of nooit voor. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat de partijen doorgaans meer waarde hechten aan een
werkbare verhouding op langere termijn dan dat ze elkaar scherp in de gaten
te houden of afspraken wel worden nagekomen (Macaulay 1987).
Een ander punt van kritiek is dat convenanten minder democratisch tot stand
komen dan regelgeving. Het parlement kan alleen achteraf controleren (Van
den Heuvel 1994, Van Vugt en Boet 1994, Oosschot 1992). Ook zou in
convenanten onvoldoende rekening worden gehouden met de positie van
derden. Dat brengt het gevaar met zich mee, dat het maatschappelijk draag-
vlak van het convenant, buiten de doelgroep, niet zo groot kan zijn (Van
Oosschot 1992). Bij sommige convenanten bijvoorbeeld stelden milieu- en
consumentenorganisaties zich (aanvankelijk) zeer kritisch op.
Een belangrijke voorwaarde van sturing door convenanten is dat overheidsor-
ganen goed op de hoogte zijn wie wie en wat vertegenwoordigd. Ook op dit
punt is er kritiek. Uit een vrij recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer
(Kamerstukken II, 1995-1996, 24480, nrs. 1 en 2) blijkt, dat onderhandelende
overheden niet altijd weten wie de private onderhandelaar precies vertegen-
woordigt. Diens achterban kan een zeer complex geheel vormen met allerlei
diffuse belangen.
Ten slotte is de afstemming op andere convenanten - al dan niet in andere
bedrijfstakken - en regelgeving niet altijd in orde (Oosschot 1992; Pleijte en
Van Geleuken 1994). Het milieuresultaat in de ene bedrijfstak kan afbreuk
doen aan de resultaten in een andere bedrijfstak, waardoor het totale resultaat
tegenvalt.

Financieel prikkelen
Een belangrijk voordeel van overheidssturing door middel van financiële
prikkeling is dat, ondanks dat daarvoor een regelgevingskader nodig is, het de
overheid nauwelijks voor het probleem stelt de regels te handhaven. Aan deze
vorm van sturing zijn echter ook nadelen verbonden
Voor het toepassen van een bestemmingsheffing is het nodig, dat de vervuiler
individueel kan worden aangeduid en de heffing tegen acceptabele uitvoerings-
kosten individueel kan worden opgelegd. Een nadeel van bestemmingsheffin-
gen is, dat die uitvoeringskosten soms te hoog zijn.
Subsidies kunnen als ongunstig neveneffect hebben, dat een bedrijfstak die in
hoge mate milieubelastend is, mede vanwege subsidies ten behoeve van
milieuvoorzieningen in staat is door te groeien. Bovendien brengt subsidiëring
voor de overheid de nodige kosten met zich mee. Ten slotte kunnen subsidie-
regels mogelijkheden tot fraude bieden.
Voor de effectiviteit van een regulerende heffing is van doorslaggevend belang
of er sprake is van prijselasticiteit van milieugedrag. De vraag is altijd
inhoeverre het gedrag mee veranderd met de prijs. Na invoering van een
regulerende heffing kan blijken dat de prijselasticiteit klein is. De heffing
heeft dan nauwelijks effect op het gedrag. Diverse auteurs (Gilhuis 1991,
Bressers 1991) merken op, dat het in theorie al moeilijk is om in te schatten
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hoe groot de prijselasticiteit is, laat staan in de praktijk.
Voor bepaalde statiegeldsystemen geldt dat ze fraudegevoelig zijn. Over de
regeling voor recycling van autowrakken verschenen onlangs berichten, dat
hiermee mogelijk gefraudeerd zou worden (Algemeen Dagblad 23 april 1996).
Meestal zijn statiegeld-regelingen erop gericht materiaal te verzamelen voor
hergebruik. Daarvoor zal wel voldoende capaciteit beschikbaar moeten zijn.

Uitbesteden
Een van de voordelen van uitbesteding is dat de overheid het prestatieniveau
contractueel kan vastleggen en in geval een organisatie of onderneming niet
naar verwachting presteert, de werkzaamheden aan een andere gegund kan
worden. Een risico van uitbesteding is dat de overheid, zonder het te weten,
in zee gaat met een malafide onderneming. Criminal audits, onderzoek naar
het crimineel karakter van de (eigenaren van de) onderneming, kunnen dit
risico verkleinen (Kolthof en Van Vliet, 1996). Een voorbeeld is de procedure
rond de aanleg van de noord-zuidlijn in Amsterdam.
Een ander risico kan zich voordoen wanneer werkzaamheden enkel zijn uit te
besteden en ook worden uitbesteed aan een (bijna-)monopolist. Indien voor-
heen de werkzaamheden door de overheid zelf werden uitgevoerd, betekent
uitbesteden veelal dat kapitaalgoederen en voorzieningen worden verkocht en
de uitvoeringsorganisatie wordt ontmanteld. Een dergelijke stap heeft dan iets
onherroepelijks. Een weg terug is er niet meer of ligt althans allerminst voor
de hand. Het is deze omstandigheid die kan worden uitgebuit: de monopolisten
kunnen de prijs opdrijven zonder te hoeven vrezen dat de overheidsinstantie
naar alternatieven zal zoeken. Recentelijk slaan diverse gemeenten de handen
ineen om op het terrein van de afvalverwijdering dit soort problemen te
ondervangen (Van Onck 1993; Wassink 1994).

Overdragen van publieke taken en bevoegdheden
Voordelen van het overdragen van taken en bevoegdheden naar organisaties
die zich dicht bij het te sturen veld bevinden, is dat beter recht kan worden
gedaan aan complexe sturingsvraagstukken. Deze overdracht dient echter,
opdat politieke-bestuurlijke aansturing en democratische controle mogelijk is,
gecombineerd te worden met structurering van verantwoordingsprocessen.
Wat dit laatste betreft is er kritiek. Zo blijkt uit een door de Algemene '
Rekenkamer uitgevoerd onderzoek naar zelfstandige bestuursorganen dat het
verantwoordingsregime naar de politiek niet altijd goed is geregeld (Kamer-
stukken II, 1994-1995, 24130, nr. 3) Aansturing door de politiek kan daardoor
moeizaam zijn (Van der Doelen en Bakker, 1991). Het aanstellen van ambte-
naren of bestuurders als commissaris leidt er volgens Schreuder (1994) toe,
dat er mogelijk belangenconflicten kunnen ontstaan en onduidelijkheid ten
aanzien van de politieke verantwoordelijkheid. Een ander punt van kritiek zijn
de loonkostenontwikkelingen bij deze privaatrechtelijke organisaties. In een
nota van de secretarissen-generaal wordt geconstateerd dat de ontwikkeling
van arbeidskosten bij zelfstandige bestuursorganen verre die van de overheid
overtreft. Verder brengt ambtelijke vertegenwoordiging in organen het gevaar
van 'vermenging van verantwoordelijkheden' (belangenvermenging) met zich
mee. Belangenvermenging of -verstrengeling kan ook voortvloeien uit de aard
van de verdeling van taken en bevoegdheden rond een bepaalde materie, zoals
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bij afval, waar provincies ondermeer aanbieder van afval zijn, maar ook
beleidsvormer, vergunningverlener, handhaver en deelnemer in een sturingsor-
gansatie.

Samenwerken
Public-private partnerships zijn ondermeer gebaseerd op de veronderstelling
van gelijkheid van partners, welke zou moeten leiden tot evenwichtige
voorwaarden voor samenwerking. De vraag is echter of deze veronderstelling
klopt. Volgens sommigen is namelijk de overheid in het voordeel (Thewissen
1991), volgens anderen het bedrijfsleven (Van Vugt en Boet 1994). In geval
sprake is van het laatste kan de samenwerking de overheid in een afhankelijke
en chantabele positie manoeuvreren, bijvoorbeeld omdat het de overheid aan
alternatieven ontbreekt of omdat men niet graag gezichtsverlies lijdt door het
falen van de partnership te erkennen. Wat betreft het laatste kan een rol spelen
dat men aan overheidszijde een weg terug niet meer als reële optie beschouwd
vanwege de hoeveelheid geld die in het project is gestoken (entrapment). Ook
kunnen cultuurverschillen en verschillende doelen van overheid en onderne-
ming een samenwerking verstoren. Tenslotte bestaat het gevaar dat bij de
totstandkoming onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van
derden (Van Vugt en Boet 1994; RBB, 1987). Een gebrek aan democratische
controle zou daartoe leiden.

Stimuleren en benutten
Voordeel van het stimuleren en benutten van initiatieven van burgers en
bedrijven zijn er legio. In het Nationaal Milieubeleidsplan (Kamerstukken II,
1988-1989, 21137, nrs. 1, 2 en 20) wordt gesteld dat stimulering van zelfre-
gulering ertoe kan leiden dat bij burgers en bedrijven meer eigen verantwoor-
delijkheid ontstaat. Het is denkbaar dat door een dergelijke koers een positieve
spiraal ontstaat: door de initiatieven aan te moedigen, serieus te nemen en te
incorporeren in het milieubeleid, ontstaat aan samenlevingszijde een stimulans
tot meer particuliere initiatieven. Meer concreet kan de overheid haar voordeel
doen door rekening te houden met een aantal zelfregulerende mechanismen.
Gewezen kan worden op allerlei voorzorgsmaatregelen die bedrijven nemen
om niet hun imago te verliezen of geconfronteerd te worden met schadeclaims.
Deze mechanismen kunnen zo krachtig zijn dat in sommige gevallen zou
kunnen worden afgezien van overheidsregulering. Ook kan de overheid haar
voordeel doen door benutting van certificeringsystemen. Het bevoegd gezag
hoeft dan minder te regelen en minder capaciteit in te zetten om deze regels te
handhaven.
Aan benutting kleven echter ook risico's. Zo is een certificaat is een papieren,
tijger, wanneer de certificeerder, al dan niet notified body, onzorgvuldig te
werk gaat bij de verlening en controle (Van Vugt en Boet 1994; Klinkers
1993). Een certificaat zou dan al snel verworden tot een soort 'window
dressing'. Ook bestaat volgens Van Vugt en Boet (1994) het gevaar, dat
certificering wordt aangewend om kleine bedrijven buiten spel te zetten,
doordat zij minder middelen en know-how hebben om aan de beoordelings-
criteria te voldoen dan de grote jongens. Grote ondernemingen zouden aan
kunnen dringen op hoge eisen, die het milieu ten goede komen (en voor de
overheid dus interessant zijn), maar waaraan maar weinig bedrijven kunnen
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voldoen.
Ook achter milieukeuren schuilt het gevaar van window-dressing. Soms
worden produkten voorzien van een keurmerk op een zodanige in reclames
gepresenteerd dat het zou kunnen lijken dat ze goed zijn voor het milieu. Een
produkt dat voldoet aan het milieukeur is echter niet 'goed voor het milieu',
maar hooguit 'minder erg voor het milieu' (WRR, 1992). De waarde van een
milieukeur kan worden ondergraven door de legio milieuclaims die in de
reclame worden gehanteerd en door nepkeuren.
Een veel gehoorde kritiek op bedrijfsethiek is, dat de morele overwegingen
vaak worden ingegeven door argumenten van economische aard, zoals 'wind-
ow dressing' ten behoeve van het imago. Problematisch is ook de verhouding
tussen het morele besef bij de ondernemingsleiding en dat op de werkvloer.
Ethische normen zijn alleen effectief, indien zij breed worden gedragen. Een
effectieve 'morele handhaving' ontbreekt in de meeste bedrijven.



3

Aandachtspunten van onderzoek

In dit onderzoek staat de vraag centraal welke risico's er zoal kleven aan
alternatieve regulering op het milieubeleidsterrein en in hoeverre er in de
praktijk omstandigheden en gebeurtenissen zijn te traceren die erop wijzen dat
deze risico's realiteitswaarde hebben.
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet wat in dit onderzoek onder alternatieve
regulering wordt verstaan. Vervolgens werd een exposé gegeven van kritische
kanttekeningen bij die alternatieve vormen van regulering.
Thans is de vraag aan de orde wat een risico is en welke aandachtspunten in
het onderzoek centraal staan. Wat het eerste betreft zal in paragraaf 3.1
worden aangegeven dat over het 'riskante' van een risico verschillend kan
worden gedacht en dat het derhalve noodzakelijk is een risico dan pas als een
risico aan te merken als deze verwijst naar en uiteindelijk ook empirisch te
herleiden is tot een onomstreden ongewenste situatie.
Voorts zal in paragraaf 3.2 worden beschreven welke aandachtspunten in het
onderzoek centraal hebben gestaan. Deze aandachtspunten berusten op norma-
tieve noties over hoe overheidsfunctionarissen zich dienen te gedragen en aan
welke eisen een beleidsarrangement dient te voldoen. Tezamen vormen de
aandachtspunten een normatief raamwerk van onderzoek, of anders gezegd, de
bril waarmee in het onderzoek naar de empirie is gekeken.

3.1 Risico's

In meest algemene zin is sprake van een risico wanneer er een kans aanwezig
dat zich een ongewenste situatie zal voordoen. Het benoemen van risico's
heeft door te anticiperen op een mogelijk ongewenste toekomstige situatie een
functie ten aanzien van het huidige handelen. Het maakt ons waakzaam voor
het hier en nu met het oog op mogelijke negatieve consequenties die bepaalde
omstandigheden en gebeurtenissen kunnen hebben.
Wanneer is sprake van een risico? Ideaal zou zijn wanneer in cijfermatige
grootheden tot uitdrukking zou kunnen worden gebracht hoe groot de kans is
dat een bepaalde conditie of set van condities tot een ongewenste situatie leidt.
Probleem is echter dat de kansen bijzonder moeilijk te berekenen zijn omdat
de alledaagse werkelijkheid geen laboratorium is. Altijd blijft de vraag of
andere dan dan bestudeerde factoren mogelijk van (doorslaggevende) invloed
zijn geweest op het ontstaan of juist voorkomen van ongewenste situaties.
Omdat bij beleidsprocessen vele factoren van invloed zijn op het al dan niet
ontstaan van ongewenste situaties, hebben we in het onderzoek niet de ambitie
gekoesterd iets te willen zeggen over hoe groot de kans is dat een bepaalde
conditie tot een ongewenste situatie leidt. Wel hebben we voor zover mogelijk
verbanden willen leggen tussen bepaalde condities, waarvan verondersteld
wordt dat ze een risico opleveren, en het zich voordoen van ongewenste
situaties.



Dit brengt ons op het punt iets te zeggen over het `onwenselijke' van onge-
wenste situaties. Een probleem is namelijk dat hierover heel verschillend kan
worden gedacht. Waar de een zijn zorg uitspreekt over het onwenselijke van
een situatie, haalt een ander de schouders op. Bovendien kan datgene wat op
het eerste gezicht ongewenst lijkt te zijn door nadere informatie in een geheel
ander daglicht komen te staan. In hoeverre bijvoorbeeld kan het niet realiseren
van een beleidsdoelstelling vanwege het niet nakomen van in een convenant
gemaakte afspraken worden beschouwd als risico tegen de achtergrond dat het
sluiten van een convenant per definitie betekent dat de overheid niet eenzijdig
kan bepalen wat de uitkomst van onderhandelingen zullen zijn, dus wat
doelstelling betreft water bij de wijn zal moeten doen? Hoe onwenselijk is het
niet realiseren van een doelstelling is als blijkt dat de overheid de lat bewust
hoog heeft gelegd, niet met de pretentie die hoogte te halen, maar om een
proces op gang te brengen. En wat te denken als blijkt dat men aan overheids-
zijde geen nakoming bij de burgelijke rechter vordert om redenen dat men niet
wil dat daardoor de goede verhouding met de doelgroep verstoort raakt en het
behalen van resultaten op de langere termijn in gevaar wordt gebracht?
Om te voorkomen dat risico's een kwestie van smaak of perspectief zijn is in
het onderzoek het dreigingsbeeld centraal gesteld dat alternatieve regulering
kan leiden tot legitimiteitsverlies. Van dergelijk verlies is sprake wanneer in
de samenleving een breed ongenoegen ontstaat over de waardigheid, juistheid,
en geloofwaardigheid van het overheidsoptreden. Veilig kan de stelling
worden geponeerd dat legitimiteitsverlies onomstreden ongewenst is. Ten
diepste betekent dit immers een verstoring van de samenlevingsorde als geheel
en in het bijzonder een aantasting van de fundamenten van het staatsrechtelijke
systeem. Er zijn drie typen oorzaken aan te wijzen die kunnen leiden tot
legitimiteitsverlies.

Bedenkelijk overheidshandelen
Ten eerste kunnen ambtenaren of bestuurders de waardigheid van de overheid
op het spel zetten door zich te laten inpakken of er bedenkelijke handelswijzen
op na te houden. Het is de overheid onwaardig wanneer ze beslissingen neemt
die weliswaar tegemoet komen aan de belangen van de partners, maar nauwe-
lijks het algemeen belang dienen. Ook is het de overheid onwaardig als
ambtenaren of bestuurders dubieuze beinvloedingsmethoden en ruilmiddelen
hanteren om resultaten te bereiken. Legitimiteitsverlies doet zich dan voelen
als men in de samenleving regelmatig vraagtekens zet bij de integriteit van
ambtenaren en bestuurders en meer in het algemeen de rechtmatigheid van
overheidsoptreden.

Falende beleidsarrangementen
Ten tweede kunnen legitimiteitskwesties kunnen ontstaan vanwege onvolko-
menheden in arrangementen van milieubeleid. Omdat van politiek verantwoor-
delijke bestuurders mag worden verwacht dat zij sturing geven aan beleidspro-
cessen en over beleidsprestaties verantwoording afleggen aan volksvertegen-
woordigers, kan van instrumenteel falen worden gesproken indien het een
beleidsarrangement ontbreekt aan procedures en voorzieningen die sturing en
verantwoording mogelijk maken. Hieraan verwant is het probleem dat het de
arrangementen kan ontbreken aan procedures en voorzieningen om de naleving
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van afspraken en regelingen te waarborgen. Ook is sprake van instrumenteel
falen als een arrangement aan contractpartners en doelgroepen veel vrijheid en
uitwijkmogelijkheden verschaft terwijl onmiskenbaar voorwaarden en verplich-
tingen nodig zijn om tot oplossingen voor milieuproblemen te komen. Con-
creet doet legitimiteitsverlies zich voelen wanneer burgers zich afvragen in
hoeverre politiek verantwoordelijke bestuurders grip hebben op beleidsproces-
sen of regelmatig kanttekeningen plaatsten bij de juistheid van de gekozen
instrumenten of mix van instrumenten.

Uitblijvende resultaten en neveneffecten
Ten derde kunnen legitimiteitskwesties ontstaan wanneer de overheid er
alsmaar niet in slaagt de door haar gestelde doelen te verwezenlijken. Een
samenleving die voortdurend wordt voorgespiegeld dat bepaalde problemen
worden aangepakt, maar daar niets van terecht ziet komen kan het vertrouwen
in het overheidsoptreden verliezen. Zo ook kan men in de samenleving het
vertrouwen in de overheid verliezen indien het regelmatig voorkomt dat
ongewenste effecten van beleid de beoogde effecten overschaduwen. Te
denken valt dan aan fraude met een financiële regeling, kleine bedrijven die er
niet in slagen toegang tot een markt te krijgen of aan onnodige kostenopdrij-
ving. Een voorbeeld van hoe legitimiteitsverlies zich kan doen voelen is
wanneer burgers bij de presentatie van nieuw beleid nauwelijks kunnen
geloven dat de overheid ditmaal wel succesvol zal zijn.

De betekenis van het bovenstaande is dat iets dan pas als een risico wordt
aangemerkt als uit de loop der gebeurtenissen blijkt dat de legitimiteit van het
overheidsoptreden in het geding is gekomen. Hierbij wordt de maatstaf
gehanteerd dat er op een of andere manier opschudding is ontstaan over het
functioneren van ambtenaren en/of bestuurders, de gehanteerde instrumenten
en de effecten en neveneffecten van beleid.

3.2 Aandachtspunten van onderzoek

In het onderzoek zijn tien casusposities gereconstrueerd en geanalyseerd. Wat
de reconstructie van de casusposities betreft is de volgende systematiek
gehanteerd. Per casuspositie in achtereenvolgens in kaart gebracht: de ont-
staansgeschiedenis van het beleidsvraagstuk en de agendering ervan, het
verloop van de beleidsvorming (in het bijzonder de onderhandelingsproces-
sen), de instrumentatie van beleid en de beleidsuitvoering.
Zowel bij de gegevensverzameling als de analyse van de casusposities stonden
een drietal aandachtsgebieden centraal, te weten:
- het overheidshandelen
- de beleidsarrangementen
- resultaten en neveneffecten
In het navolgende zullen we per aandachtsgebied de belangrijkste aandachts-
punten van onderzoek bespreken.

3.2.1 Het overheidshandelen
Het bewandelen van alternatieve wegen om tot oplossingen voor milieuproble-
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men te komen, stelt specifieke eisen aan het overheidshandelen. In het vorige
hoofdstuk is beschreven dat met alternatief wordt bedoeld wanneer de over-
heid veeleer optreedt als nevengeschikte onderhandelingspartner dan als
centraal sturend gezag, onderhandelingen veeleer resulteren in overeenkomsten
dan administratiefrechtelijke regels, de overheid meer overlaat aan en samen-
werkt met de private sector en wanneer deze particuliere initiatieven stimu-
leert, benut en integreert in het overheidsbeleid.
Het bewandelen van alternatieve wegen veronderstelt een andere houding en
ander gedrag van ambtenaren en bestuurders. Afzien van dwang betekent dat
ze slechts mondjesmaat hun gezag kunnen doen gelden. Net als de beleidspart-
ners dienen zij over goede argumenten en ruilmiddelen te beschikken om
resultaten te bereiken. Niettemin dienen ze als vertegenwoordigers van het
algemeen belang oog te hebben en te houden voor een aantal wezenlijke zaken
die mede te maken hebben met hun specifieke rol als bekleder van het
publieke ambt.

Partnerkeuze
Ten eerste is van belang dat ambtenaren en bestuurders een goede regie
voeren bij de samenstelling van een overleg omdat de overheid eraan gehou-
den is met alle in het geding zijnde belangen rekening te houden. In een
overleg dienen ze derhalve evenredig vertegenwoordigd te zijn. Vanuit
pragmatisch oogpunt is het echter veelal ondoenlijk alle vertegenwoordigende
instanties van belanghebbende groepen formeel bij de beleidsvorming te
betrekken. Er is dus een evenwicht nodig tussen wat wenselijk en pragmatisch
is.
Ook is een goede regie van belang vanwege het gevaar dat tussen beoogde
partners uitsluitingsmechanismen in werking kunnen treden. Voorkomen dient
namelijk te worden dat een beoogde partner met succes andere potentiële
partners weet buiten te sluiten om eigen belangen veilig te stellen. Een gebrek
aan regie kan het probleem opleveren dat achteraf niet goed valt te beargu-
menteren waarom bepaalde partijen wel en niet formeel bij de beleidsvorming
zijn betrokken. De schijn zou dan kunnen worden gewekt dat de overheid met
de belangen van sommige groepen meer rekening wenst te houden dan met die
van anderen.

Voorts is een goede regie noodzakelijk wanneer ten behoeve van de uitvoering
van beleid een keuze voor een partner moet worden gemaakt. Deze regie is
noodzakelijk tegen de achtergrond dat de overheid die (samenwerkings)partner
dient te kiezen die het meest aangewezen en geoutilleerd is om een bijdrage te
leveren aan een succesvolle uitvoering van het beleid. Bij deze keuze speelt
het echter het dilemma dat het verstandig kan zijn vanuit overwegingen van
beheersbaarheid, bestendigheid en schaalgrootte voor een partner te kiezen die
een sterke positie heeft binnen een markt, maar dit tegelijkertijd onverstandig
kan zijn omdat deze machtige positie zich tegen de overheid kan keren.
In het onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre de overheid een bewuste regie
heeft gevoerd bij de keuze van beleidspartners dan wel zich heeft laten leiden
door het reeds bestaande relaties met bepaalde partners en hun lobby-activitei-
ten.
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Screening
Ten tweede is zaaks dat ambtenaren en bestuurders goed opletten met welke
woordvoerders zij overleg voeren en onderhandelen. Onverstandig zou zijn
wanneer men aan overheidszijde gemakshalve veronderstelt dat woordvoerders
van belangenorganisaties een schoon verleden hebben. Zij kunnen een straf-
blad hebben of connecties hebben met criminelen. Het screenen van partners
kan van betekenis zijn met het oog op het gevaar van criminele infiltratie of
de verontwaardiging die kan ontstaan indien bekend wordt dat woordvoer-
ders/onderhandelaars crimineel zijn of banden onderhouden met criminelen.
Screening kan plaatsvinden bij de samenstelling van overleg, uitbesteding en
bij publiek-private samenwerking.
Aandachtspunt in het onderzoek vormde de vraag of screening heeft plaatsge-
vonden en op welke wijze.

Beleidsbeïnvloeding
Voorts dienen ambtenaren en bestuurders alert te zijn voor primaire eigenbe-
langen van private partijen en de daaruit voortvloeiende beïnvloedingspogin-
gen. Private partijen spreken doorgaans niet expliciet over hun belangrijkste
drijfveren en belangen, voeren verborgen agenda's voeren en hanteren winst-
maximaliserende strategieën. Overheidsvertegenwoordigers dienen derhalve te
analyseren welke belangen private partners hebben, welke verborgen agenda's
zij er mogelijk op na houden en op zijn minst herkennen wanneer private
partijen handigheidjes in de strijd gooien om zoveel mogelijk profijt te trekken
uit de onderhandelingen. Een gezond wantrouwen kan wat dit betreft geen
kwaad.
Tevens dienen overheidsvertegenwoordigers er op te letten dat ze zich niet
laten meeslepen door handelwijzen van private partijen die in het licht van
behoorlijk bestuur niet te billijken zijn. Kan men het in het marktverkeer
acceptabel achten om pressiemiddelen te hanteren, dan betekent dit nog niet
men aan overheidszijde dit soort methoden kan toepassen. Wanneer een
onderhandelaar van een private partij meent winst te kunnen boeken door
verkeerde informatie te verschaffen, houdt dit nog niet in dat een ambtenaar
of bestuurder daarmee in een positie is gebracht deze onderhandelaar met
gelijke munt te kunnen terugbetalen. Kortom, in publiek-private onderhande-
lingssituaties dient de nodige zorg te worden besteed aan behoud van integri-
teit van het overheidshandelen.
Onderzocht is welke belangen van private partijen een rol hebben gespeeld in
overleg- en onderhandelingssituaties en welke methoden zij hebben gehanteerd
om die belangen veilig te stellen. Tevens is onderzocht hoe men aan over-
heidszijde hierop gereageerd heeft. Was men beducht voor verholen belangen
en strategieën om zoveel mogelijk winst binnen te halen? Heeft men zich laten
meeslepen door er bedenkelijke beïnvloedingsmethoden op na te houden?

Transparantie
Ook dienen ambtenaren en bestuurders transparant te zijn in hun handelen. Ze
bekleden immers een publiek ambt hetgeen met zich meebrengt dat van hen
mag worden verwacht dat zij onder meer helder kunnen uitleggen waarom zij
welke weg hebben bewandeld. Wanneer zij er een gewoonte van maken alles
in onderonsjes en bilateraaltjes met elkaar bespreken, wordt op termijn
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onduidelijk tegen welke achtergrond bepaalde beslissingen zijn genomen. Het
traject van gesignaleerd probleem naar oplossing wordt daardoor erg ondoor-
zichtig, niet alleen voor de buitenwacht maar ook voor betrokkenen zelf.
Ook doen ambtenaren en bestuurders er verstandig aan transparant te zijn over
hun positie en specifieke belangen teneinde elke schijn van belangenverstren-
geling te voorkomen. Bestuurders en ambtenaren die regelmatig overleggen en
onderhandelen met private partijen staan voor de opgave telkens met alle in
het geding zijnde belangen rekening te houden. Ze moeten dus belangenafwe-
gingen maken. Maar geen enkele woordvoerder/onderhandelaar voert geheel
blanco overleg. Altijd speelt mee dat hij nu eenmaal behept is met eigen
voorkeuren, banden heeft met bepaalde kennissen en collegae en dat hij in het
kader van zijn functie of meer functies uiteenlopende - soms tegenstrijdige -
verplichtingen en belangen heeft. Wanneer een overheidsvertegenwoordiger op
een ondoorzichtige manier met private partners omgaat en aan de buitenwacht
onvoldoende duidelijk (kan) maken waar hij nu precies staat, kan hij de schijn
wekken dat hij in zijn afwegingen privébelangen laat prevaleren. Er is dan
sprake van belangenverstrengeling, waarbij de schijn niet minder kwalijke
gevolgen voor de beeldvorming van buitenaf heeft dan het feitelijk verweven
van persoonlijke met te vertegenwoordigen belangen.
Aandachtspunt van onderzoek betrof de transparantie van het ambtelijke en
bestuurlijk handelen. Meer specifiek is aandacht besteed aan de transparantie
besluitvormingsprocessen, de mate waarin ambtenaren en bestuurders transpa-
rant zijn over hun positie en hun belangen en verantwoording afleggen over
het verloop van onderhandelingsprocessen en wat in hun ogen de minimumei-
sen zijn die aan transparant overheidshandelen kunnen worden gesteld.

Binding tussen woordvoerders en achterbannen
Ten vijfde dient men aan overheidszijde erop bedacht te zijn dat het succes
van beleid sterk afhankelijk is van de mate waarin woordvoerders namens hun
organisatie en achterban spreken. Dit betekent enerzijds dat een overheidsver-
tegenwoordiger regelmatig door zijn collegae of een meerdere aan de tand
wordt gevoeld over waar hij mee bezig is. Anderzijds betekent dit dat de
overheidswoordvoerder regelmatig probeert na te gaan in hoeverre de woord-
voerders van private partijen namens hun organisatie en/of achterban spreken.
Wanneer namelijk naar twee kanten toe een zwakke binding bestaat kan dit
ontaarden in een situatie waarin voor de afspraken noch bij politiek verant-
woordelijken noch bij de achterban steun is te vinden.
Onderzocht is in hoeverre zich op het punt van binding problemen hebben
voorgedaan en wat men aan overheidszijde deed om dit probleem te voorko-
men.

3.2.2 De beleidsarrangementen
Alternatieve milieubeleidstrajecten leiden doorgaans tot alternatieve arrange-
menten van milieubeleid. Het gaat dan om publiek-private arrangementen die
te definiëren zijn als het geheel van (personele, financiële en organisatorische)
voorzieningen en regelingen dat publieke en private actoren overeenkomen om
uitvoering te geven aan het milieubeleid. Het begrip 'beleidsarrangement'
verwijst naar zaken zoals de inzet van personeel, verdeling van taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden, voorzieningen voor verkrijgen, verwerken
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en genereren van informatie, procedures en regelingen met betrekking tot
verantwoording en controle, gedragsregels, spelregels voor besluitvorming,
richtlijnen betreffende de aanwending van middelen, etcetera.
Hiervoor is aangegeven welke specifieke eisen het bewandelen van alternatieve
wegen stelt aan het overheidshandelen. In het navolgende zal worden aangege-
ven welke eisen zijn te stellen aan de vormgeving van alternatieve arrange-
menten van milieubeleid.

Verantwoording
Ten eerste dient bij de vormgeving van een publiek-privaat beleidsarrangement.
zorg te worden besteed aan procedures en voorzieningen om verantwoording
te kunnen afleggen. Dit is van belang omdat de uitvoering van milieubeleid
door middel van een publiek-privaat arrangement doorgaans op enige afstand
van politiek verantwoordelijke bestuurders en volksvertegenwoordigers
plaatsvindt. Concreet kan het gaan om het verplicht stellen van periodieke
verslaglegging, het instellen van regulier overleg met de verantwoordelijke
bestuurder, het vastleggen dat de uitvoering van het beleid na een bepaalde
periode wordt geëvalueerd en/of een regeling dat een of meer audits worden
gehouden.
Het ontbreken van procedures en voorzieningen voor verantwoording kan
ertoe leiden dat politiek verantwoordelijke bestuurders onvoldoende in staat
zijn sturing te geven aan de uitvoering van milieubeleid en volksvertegenwoor-
digers te informeren over de feitelijke gang van zaken.
Onderzocht is in hoeverre de arrangementen procedures en voorzieningen
kennen om verantwoording af te leggen en over welke mogelijkheden politiek
verantwoordelijke bestuurders beschikken om goed geinformeerd te zijn over
de voortgang van de beleidsuitvoering en de behaalde resultaten.

Interne informatievoorziening
Met het oog op politieke verantwoording is noodzakelijk dat het arrangement
voorzieningen kent om de voortgang en prestaties te monitoren. Van belang is
met andere woorden dat een goede interne informatievoorziening onderdeel
uitmaakt van het arrangement. Dit betekent dat parameters zijn ontwikkeld die
iets zeggen over de voortgang en behaalde beleidsprestaties en dat metingen en
onderzoeksactiviteiten een integraal onderdeel uitmaken van fysieke en
administratieve handelingen.
Indien bij de vormgeving van het arrangement hieraan onvoldoende aandacht
is besteed, ontstaan op termijn problemen bij de verantwoording naar politiek
verantwoordelijke bestuurders, die op hun beurt problemen ondervinden bij de
verantwoording naar de politiek.
Onderzocht is in hoeverre metingen, onderzoeksactiviteiten en controles
onderdeel uitmaken van arrangementen

Zelfhandhaving
Ten derde is van belang dat arrangementen regelingen kennen die duidelijk
maken welke instantie gezaghebbend controleert dat normen worden nage-
leefd, hoe vaak en op welke wijze de controles worden uitgevoerd en welke
sancties er staan op het niet naleven van de normen. Kenmerkend aan alterna-
tieve arrangementen is dat die normen anders zijn dan bij klassieke beleidsar-
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rangementen. Het gaat namelijk veelal om deels of volledig in het kader van
het beleidsarrangement of door private partijen ontwikkelde normen (zelfregu-
lering) die in de plaats komen voor bestaande, of wanneer een klassieke weg
zou zijn bewandeld door de overheid ontwikkelde, administratiefrechtelijke
normen. Dergelijke substitutie is dan pas verantwoord indien het arrangement
voldoende waarborgen kent dat deze normen worden nageleefd. Ontbreken
deze waarborgen dan heeft de overheid het nakijken en zal ze slechts kunnen
constateren dat er weliswaar normen zijn, maar dat die geen uitzicht bieden op
het bereiken van beleidsdoelstellingen.
Onderzocht is in hoeverre arrangementen regelingen, procedures en voorzie-
ningen kent die waarborgen dat normen worden nageleefd.

Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
Ten vierde dient de overheid bij de vormgeving van een arrangement er alert
op te zijn dat helder is wie wat doet en wat men wanneer van elkaar mag
verwachten. Wanneer het arrangement een public-private partnership betreft
dient onder meer helder te zijn wie verantwoordelijk is voor welke taken,
welke bevoegdheden elk van de partners heeft, wanneer bepaalde resultaten
zijn bereikt, wie welk aandeel heeft in de investeringen, hoe eventuele
opbrengsten worden verdeeld en wie welk risico loopt indien kosten worden
overschreden of zich onverwachte tegenslagen voordoen.
Hetzelfde geldt in grote lijnen voor arrangementen waaraan convenanten of
andersoortige overeenkomsten ten grondslag liggen. Duidelijk dient dan onder
meer te zijn wat de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de
uitvoeringsorganisatie zijn en welke prestaties men van contractpartners of
mede-ondertekenaars van een convenant mag verwachten en wanneer ze geacht
worden welke resultaten te hebben bereikt.
Dergelijke alertheid is geboden. Wanneer het namelijk een arrangement
ontbreekt aan eenduidigheid over wie wat doet en wat men van elkaar mag
verwachten, zou dit een obstakel kunnen vormen bij het bereiken van beleids-
resultaten. Veilig kan worden gesteld dat private partners liever een arrange-
ment aangaan met diffuus en vrijblijvend dan een eenduidig en verplichtend
karakter, zeker wanneer de verplichtingen met zich meebrengen dat ze kosten
moeten maken. Zij zullen dan ook bijvoorbeeld aandringen op mogelijkheden
van afspraken af te wijken of pleiten voor een zo ruim mogelijke formulering
van afspraken. Later kan dan blijken dat de uitvoering van het milieubeleid in
een te vrijblijvend jasje is gestoken. Dit is het geval wanneer private partners
onvoldoende doen om doelstellingen dichterbij te brengen.

Onderzocht is of arrangementen voldoende eenduidig zijn wat betreft afspra-
ken en verdeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden om te
garanderen dat resultaten worden bereikt.

3.2.3 Resultaten en neveneffecten
Een derde aandachtsgebied in het onderzoek betreft de vraag in hoeverre met
alternatieve beleidsarrangementen beoogde resultaten zijn bereikt dan wel dat
ze ongewenste effecten hebben gesorteerd.
Onderzocht is in hoeverre de alternatieve arrangementen van milieubeleid
ertoe bij hebben gedragen dat beoogde resultaten zijn bereikt. Voor zover
resultaten zijn uitgebleven is nagegaan waaraan dit mogelijk te wijten is.



Daarnaast is onderzocht welke neveneffecten de arrangementen met zich
meebrengen. Wat dit betreft is de aandacht specifiek uitgegaan naar:
- doorkruising van doelstellingen van ander (milieu)beleid;
- fraude met financiële regelingen;
- mededingingsbeperkende gevolgen van arrangementen;
- ontstaan van afhankelijkheidsrelaties.



4

Het empirisch onderzoek

Het empirisch deel van het onderzoek bestond uit het, aan de hand van een
aantal casus, vaststellen in hoeverre risico's die verondersteld werden te
kleven aan de nieuwe vormen van beleidsinstrumentatie zich voordoen. Tevens
diende het inzicht te verschaffen in de wijze waarop of de condities waaronder
deze risico's zich doen gelden. In hoofdstuk een werd reeds ingegaan op de
wijze waarop de casus werden geselecteerd en de manier waarop het empirisch
onderzoek werd verricht. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt die
werkwijze kort geëvalueerd en worden enkele kanttekeningen geplaatst.
Vervolgens worden de casus kort beschreven (in paragraaf 4.2) en vergeleken
(in paragraaf 4.3). De complete casusbeschrijvingen zijn opgenomen in de
bijlage 3. In de paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 worden de onderzoeksresultaten
gepresenteerd, volgens de in het vorige hoofdstuk gemaakte driedeling: het
overheidshandelen, de beleidsarrangementen en de effecten en neveneffecten.
In paragraaf 4.7 worden de conclusies samengevat.

4.1 Methodologische kanttekeningen

In hoofdstuk een werd de werkwijze in het empirisch onderzoek uiteengezet.
Achteraf dienen daarbij enkele kanttekeningen te worden gemaakt. Om te
beginnen is in het casusonderzoek gefocust op aspecten die vooraf als belang-
rijk werden verondersteld. Hoewel het streven was ook andere interessante
aspecten, die tijdens het casusonderzoek naar voren zouden komen in de
analyse te betrekken, bleek dit binnen de tijdsbegrenzing van het onderzoek
niet altijd mogelijk. Waar in veel gevallen tal van organisaties, direct of in de
zijlijn, betrokken zijn geweest, is slechts een deel daarvan geinterviewd. Ook
zijn geen omvangrijke studies van ambtelijke dossiers gemaakt: gezien de aard
van het onderzoek viel niet te verwachten dat daarin onze vragen zouden
worden beantwoord. Achteraf moet worden geconstateerd dat de volgende
aspecten wellicht meer aandacht hadden behoefd:
- de uitvoeringsfase; in algemene zin is meer aandacht geschonken aan de

totstandkoming van de arrangementen dan aan de uitvoeringsfase;
- de wijze waarop, met name bij de arrangementen op regionaal of lokaal

niveau, het bestuur en de politiek het beleid monitoorde en bijstuurde;
- de interacties met bedrijven die niet in het beleidsvormingstraject betrok-

ken waren, maar bijvoorbeeld in de uitvoeringsfase werden gecontrac-
teerd;

- de financiële aspecten van de regelingen; wie wordt er rijk van, wat kost
het de burger?

Van het onderzoek naar belangenverstrengeling moet, hoewel er de nodige
aandacht n:-.n is geschonken, achteraf worden geconstateerd dat het onvoldoen-
de uit de verf is gc -:omen. Uit het informatiesysteem Vennoot, dat nog volop
in ontwikkeling is, konden maar weinig relevante gegevens worden gedestil-



leerd. De informatie van opsporingsambtenaren was in veel gevallen onvol-
doende "hard" om opname in dit rapport te rechtvaardigen. In enkele gevallen
delen we de "onderbuikgevoelens" van deze respondenten: uit alles lijkt te
spreken dat "er meer aan de hand is", maar we hebben er niet de vinger op
kunnen krijgen.
Een belangrijke vraag bij aanvang van het onderzoek was voorts of de
geïnterviewden, gegeven het onderwerp, bereid zouden zijn het achterste van
hun tong te laten zien. Op dit punt zijn we tamelijk positief gestemd: welis-
waar had een enkele respondent een slot op de mond, over het algemeen
toonde men zich, onder de toezegging van anonimisering, uiterst bereid op de
eigen rol in besluitvorming, met inbegrip van de geheime agenda's, te

reflecteren.

4.2 Korte weergave van de casusposities

4.2.1 Indirecte financiering: de regeling Scheepsafvalstoffen Binnen-
vaart (SAB)

De regeling Scheepsafvalstoffen Binnenvaart dankt haar bestaan aan de slechte
handhaafbaarheid van het wettelijk verbod op het lozen van afvalstoffen door
binnenvaartschippers. Onder de SAB-regeling worden de kosten voor de
afgifte van afval aan inzamelaars indirect gefinancierd via een opslag op de
havengelden. Daarboven werd, bij introductie van de regeling, een aanvullen-
de subsidie ingesteld waardoor afgifte in de eerste jaren geheel gratis zou zijn.
Voor de uitvoering van de regeling is een stichting opgericht. De regeling
heeft volgens de officiële cijfers tot een duidelijke verbetering van het
afgiftegedrag geleid. Daartegenover staat dat sterke vermoedens bestaan dat
met regeling wordt gefraudeerd. Voorts heeft de regeling negatieve conse-
quenties in de sfeer van afvalpreventie.
De regeling is moeizaam tot stand gekomen. Aanvankelijk trachtte VROM met
de inzamelaars tot zaken te komen: een logische keuze omdat het minder dan
twintig bedrijven ging (beter behapbaar dan verzuilde en gefragmenteerde
schippersbranche) en de lozende schippers immers als de "boosdoeners"
golden. Toen die pogingen echter strandden op een weinig cooperatieve
houding van de inzameibranche ("koop ons maar om") ging het roer drastisch
om. Via een coalitie met de schippers werd de macht van de inzamelaars
gebroken. Het ruilproces leverde de schippers verschillende opbrengsten: 1)
geen "straf' voor slecht nalevingsgedrag in het verleden, 2) subsidiëring van
de afgifte, 3) een oplossing voor het probleem van concurrentievervalsing
door niet-nalevers (lozende schippers hadden in het verleden economisch
voordeel omdat ze zich afgiftekosten bespaarden). Voor de overheid golden,
naast een goed zicht op doelbereiking, het verbeterde zicht op het afgiftege-
drag en de afvalstromen en het verkrijgen van marktordeningsmogelijkheden
jegens de inzamelaars' als belangrijke opbrengsten. Het is aannemelijk dat,

5 Door met elke inzamelaar individueel een contract af te sluiten hoopte de overheid overcapaci-

teit te kunnen wegsaneren en "boeven" te kunnen weren. Een poging om van deze mogelijk-
heid gebruik te maken strandde echter bij de rechter.
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ondanks de subsidie, de regeling voor de overheid goedkoper is dan wanneer
men hetzelfde resultaat via intensivering van de handhaving had willen
realiseren.

4.2.2 Certificering: de Regeling Erkenning Inzake Saneringsbedrijven
(REIS)

De Regeling Erkenning inzake Saneringsbedrijven heeft als functie de kwali-
teit van saneringen van ondergrondse olie-opslagtanks te garanderen. Via de
AMvB "Besluit Ondergrondse Olie-opslagtanks" (BOOT, 1993) is het Keu-
ringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) als certificeerder aangewe-
zen. Vertraging in de totstandkoming van de AMvB heeft ertoe geleid dat de
REIS-regeling, ingegaan in 1989, een aantal jaren zonder de beoogde wettelij-
ke bekrachtiging heeft gefunctioneerd. In het onderzoek zijn beide situaties
(met BOOT, zonder BOOT) aan een beschouwing onderworpen.
De REIS-regeling omvat voorschriften ten aanzien van ondermeer de wijze
waarop sanering dient plaats te vinden en regelingen ten aanzien van controles
en sancties, waarbij KIWA het uitvoerend orgaan is. De regeling lijkt na het
ingaan van BOOT inderdaad tot de beoogde verbetering in de kwaliteit van
saneringen te hebben geleid, terwijl ook het aantal saneringen fors toenam.
Om de kwaliteit van de controles is echter veel te doen geweest. De controles
zijn, mede naar aanleiding van de geuite kritiek, meermalen aangescherpt.
Bij het ingaan van de regeling ontbrak het VROM volledig aan (formele)
mogelijkheden die uitvoering bij te sturen. KIWA schrapte in die periode
ondermeer het doorgeven van informatie over "foute" bedrijven aan het
bevoegd gezag uit de regeling. Later is, met het instellen van een college van
deskundigen (initiatief van KIWA) en het ingaan van BOOT de invloed van
VROM vergroot.
Bij de totstandkoming van de regeling heeft het bedrijfsleven geen rol van
betekenis gespeeld. De saneringsbedrijven kenden geen organisatie op bran-
cheniveau en voor het gros van de bedrijven was de tanksanering bovendien
geen kernactiviteit; zowel de belangen als de machtspositie waren beperkt.

4.2.3 Koppeling van vergunning en bedrijfsinterne milieuzorg

Met het koppelen van vergunningen aan een systeem van bedrijfsinterne
milieuzorg wordt beoogd tot minder gedetailleerde en meer flexibele vergun-
ningen te komen en de vergunningverlening sneller te doen verlopen. Twee
praktijkgevallen werden in het kader van het onderzoek onder de loep geno-
men. In beide gevallen was sprake van een langdurig (!) traject, dat moeizaam
verliep ten gevolge van nog weinig uitgekristalliseerde ideeën over de te
bewandelen weg en de vorm van het uiteindelijke produkt.
In één van de onderzochte gevallen kwam de koppeling - zij het slechts
gedeeltelijk - tot stand. De ruil die hierbij werd gemaakt is in essentie die van
een meer flexibele vergunning tegen een milieuactieplan met concrete verbe-
terpunten voor een periode van 3 tot 5 jaar en betere informatievoorziening
met betrekking tot de milieuprestaties. In hoeverre dit heeft geleid tot betere
prestaties dan wanneer geen koppeling tot stand zou zijn gekomen kon binnen
het kader van dit onderzoek niet worden vastgesteld; wel kon worden vastge-
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steld dat het bedrijf nadat de koppeling tot stand kwam nog is vervolgd
wegens milieu-overtredingen.

4.2.4 Sturingsorganisaties: Openbaar Lichaam

De sturingsorganisatie in deze casus werd opgericht door gemeenten en
provincie, teneinde uitvoering te geven aan het afvalstoffenplan. De organisa-
tie kreeg een belangrijke taak in het efficiënt doen verlopen van de inzame-
ling, transport, overslag, verwerking, bewerking en vernietiging van (met
name huishoudelijk) afval. Concreet betekent dit dat de organisatie ondermeer,
actief betrokken was bij het realiseren van stort- en verbrandingscapaciteit,
exploitatie en beheer daarvan en het contracteren bedrijven die zich met
transport en verwerking van afval bezighielden. De organisatie is na een reeks
van incidenten - waaronder beschuldigingen van het bevoordelen van bepaalde
bedrijven, corruptie en financieel mismanagement - geprivatiseerd.
De totstandkoming van de sturingsorganisatie was een zaak van louter overhe-
den, zodat het element van publiek-private onderhandelingen in deze casus -
althans bij de start - ontbreekt.

4.2. 5 Sturingsorganisaties: Sturingsstichting

Deze sturingsstichting werd opgericht door een provinciale afvalsturings-NV
en enkele branche-organisaties om te voorkomen dat een acuut probleem van
gebrek aan stortcapaciteit binnen de provincie tot ernstige marktverstoring zou
leiden. De provinciale afvalsturings-NV kocht stortcapaciteit bij andere
provincies, de sturingsstichting nam deze over en verdeelde hem via stortbon-
nen over de bedrijven. Op die manier werd voorkomen dat grote verschillen
zouden ontstaan tussen de stortkosten van bedrijven en kon via verevening
worden bewerkstelligd dat de stortkosten geleidelijk opliepen in plaats van
sterk te fluctueren.

Het arrangement is in zeer korte tijd vormgegeven door de sturings-NV,
branche-organisaties en een adviesbureau. De tijdsdruk waaronder de onder-
handelingen met de bedrijven plaatsvonden leidden tot concessies van de kant
van de sturings-NV. Zo nam de sturings-NV genoegen met een beperkte
invloed in het bestuur van de stichting en werd het feit dat sommige bedrijven
onjuiste informatie aanleverden om hun handelingsvrijheid te vergroten,
geslikt. In termen van ruil verwierven de bedrijven onzekersheidsreductie
(zonder de regeling zouden de concurrentieverhoudingen zich ingrijpend
wijzigen en wie zou profiteren viel moeilijk te voorspellen) en een meerder-
heid van stemmen in het bestuur. Een aantal bedrijven verwierf bovendien een
ruimere mate van handelingsvrijheid dankzij onjuiste informatie over hun
verplichtingen. De opbrengsten voor de sturings-NV en de daarbij betrokken
overheden waren continuiteit in de afvalverwijdering en een beter zicht op de
afvalstromen.

4.2.6 Public-Private Partnership: Composteringsinstallatie

De composteringsinstallatie, waarvan in deze casus sprake is, ontstond op
initiatief van een provincie, die geconfronteerd werd met een grote en toene-



mende stroom zuiveringsslib en beperkte stortcapaciteit. Als oplossing werd
voor volumereductie gekozen, door het slib te composteren. Samen met een
bedrijf werd een composteringsinstallatie opgezet: eerst een kleine proefinstal-
latie, later een grote installatie. Het project is tot op heden weinig succesvol:
er zijn veel technische problemen en omwonenden klagen over stankoverlast.
In het samenwerkingsproject draagt de provincie zorg voor het terrein en de
infrastructuur en voor de aan- en afvoer van slib. Het bedrijf heeft een
monopoliepositie, daar de provincie zich heeft verplicht al het slib naar het
bedrijf af te voeren. Het bedrijf verricht zelf investeringen, op basis van een
lening waarvoor de provincie zich garant stelde. Het bedrijf ontvangt een
vergoeding per verwerkte kubieke meter slib. Eventuele winsten uit het
verwerken van door derden aangeleverd slib worden tussen bedrijf en provin-
cie verdeeld. Het bedrijf is eigenaar van de in het project ontwikkelde

technologie.
In deze casus waren er verschillende wanbieders "in de markt", met totaal
verschillende oplossing voor het slibprobleem. De kennispositie van de
provincie was slecht. De keuze voor een bepaalde oplossing impliceerde
tevens de keuze voor een bepaald bedrijf. Het bedrijf bedong vervolgens forse
garanties (materiële bijdragen, beperking van risico's). De essentie van de ruil
is in dit geval dat het bedrijf meewerkt aan de realisatie van het provinciaal
beleid, in ruil voor groei en winstmogelijkheden. Het bedrijf kon onder
gunstige condities een technologie ontwikkelen die het later weer op andere
plaatsen zou kunnen verkopen. Vanuit de afhankelijkspositie van provincie is
te verklaren dat het bedrijf zich feitelijk betere garanties wist te creëren voor
de realisatie van haar doelen dan de provincie.

4.2.7 Public-Private Partnership: Scheidingsinstallatie

Deze partnership ontstond op initiatief van een gemeente die geconfronteerd
een geringe stortcapaciteit voor bouw- en sloopafval. De oplossing werd
gezocht in het scheiden van dit afval, zodat de te stortetrfractie zou afnemen.
Er werd een samenwerkingsverband gestart met een bedrijf, waarbij de
gemeente zorgde voor het terrein en de infrastructuur alsmede de aan- en
afvoer van afval. Omdat de gemeente zicht wenste te hebben op het te
verwerken afval nam zij ook de acceptatie van opval op zich. De provincie gaf
een aanwijzing dat al het afval naar deze installatie moest. Het bedrijf bekos-
tigde de installatie en de bedrijfsruimte en ontving een verwerkingsvergoeding
per eenheid verwerkt afval. De partnership is succesvol geweest in het licht
van de doelen van de gemeente: de te storten restfractie bedroeg slechts 10 tot
15%. Na problemen met verontreinigd zeefzand is het samenwerkingsverband
beëindigd.
Ook bij deze partnership is de essentie van de publiek-private ruil dat het
bedrijf activiteiten ontwikkelt die bijdragen aan de realisatie van het gemeente-
lijk beleid, in ruil voor winst- en groeimogelijkheden. In het ruilproces
verwerft het bedrijf, dat in de betreffende regio nog niet actief was in bouw-
en sloopafval, een semi-monopoliepositie in een deel van verwerkingsproces.
De materiële bijdragen van de gemeente beperken bovendien het ondernemers-
risico.
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4.2.8 Convenanten: Tropisch Hout

In deze casus is een alternatief instrument, een convenant, ingezet om een
ander alternatief instrument, een keurmerk, te ontwikkelen. De doelstelling
van het convenant was om vanaf 1995 de import van tropisch hout te beperken
tot uitsluitend duurzaam geproduceerd hout. Bij de totstandkoming en de
uitvoering van het convenant waren diverse departementen, diverse branche-
organisaties en enkele natuur- en milieubeschermingsorganisaties betrokken. In
het convenant werd het overlegtraject dat tot het bereiken van de doelstelling
moest leiden geformaliseerd en gestructureerd, waarbij de deelnemers zich aan
de doelstelling committeerden. Onder het convenant is weliswaar vooruitgang
geboekt, maar de doelstelling is niet bereikt. Het waren vooral verschillen in
inzicht en conflicten tussen de departementen die het bereiken van doelstelling
belemmerden.
Bij dit convenant was sprake van een meervoudige, complexe ruil, waarbij een
milieudoel, handelsrelaties en branche-imago als belangen golden. De uit-
gangspositie van de overheid was zwak: weliswaar was het milieudoel in een
regeringsstandpunt vastgelegd, maar wetgeving kon niet worden ingezet en de
kennispositie was slecht. Voor de houtbranche was de essentie van de bij het
convenant aangegane ruil dat verzet tegen een regeling (c.q. een beperking
van de handelingsvrijheid) werd opgegeven in ruil voor invloed op het beleid
en een gelegenheid om het imago op te vijzelen. De milieubeweging schortte,
in ruil voor invloed op het beleid, harde acties tegen de houtbranche op. De
overheid stond invloed af in ruil voor draagvlak. De zwakte in het overheids-
optreden was echter dat de overheidspartijen onderling nauwelijks tot uitruil
van belangen kwamen, maar zich in hun stellingen ingroeven.

4.2.9 Convenanten: Verpakkingen

Het convenant Verpakkingen heeft tot doel de hoeveelheid verpakkingsafval
terug te brengen. Het convenant is afgesloten tussen twee partijen: het
ministerie van VROM (mede namens andere departementen) en de Stichting
Verpakkingen en Milieu (namens het betrokken bedrijfsleven). In het conve-
nant zijn lange-termijn doelen opgenomen (op gebied van volumereductie,
recycling, stort en verbranding) en maatregelen op kortere termijn (sommige
heel concreet, maar ook onderzoeken e.d.). Het convenant geldt als succesvol:
het heeft tot een aanzienlijke reductie in verpakkingsafval geleid. Dit is mede
te danken aan het feit dat het verminderen van verpakkingsmateriaal of
hergebruik in veel gevallen ook bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfs-
economische doelen.
Het publiek-private ruilproces bij het afsluiten van het convenant kent een
aantal interessante aspecten. De overheid beschikte in principe over de
mogelijkheid om het doel via wetgeving te realiseren, maar de informatieposi-
tie was matig: er zijn een groot aantal sectoren en tal van materialen in het
geding, zodat het en detail treffen van maatregelen uiterst tijdrovend zou zijn.
De essentie van de ruil is dat het aanwenden van wetgevingsmacht wordt
uitgesteld in ruil voor inspanningsverplichtingen van het bedrijfsleven. Dit had
tot gevolg dat op korte termijn doelen konden worden bereikt die met wetge-
ving niet hadden kunnen worden afgedwongen, terwijl voor de langere termijn
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een informatiepositie wordt opgebouwd die voor wetgeving kan worden
aangewend. Ook de partnerkeuze is interessant: door slechts met één partij te
onderhandelen (die slechts een deel van het bedrijfsleven vertegenwoordigd) is
een enorme complexiteitsreductie tot stand gebracht. De bedrijven werden
gedwongen onderling hun standpunten af te stemmen zonder dat VROM zich
hiermee hoefde te bemoeien.

4.3 Een globale vergelijking van de beleidsarrangementen

4.3.1 De arrangementen in tijd

In de onderstaande tabel zijn verschillende tijdsbepalingen rond de arrange-
menten weergegeven: het moment van agendering, de duur van het voorberei-
dingstraject en de duur van het uitvoeringstraject.

Arrangement agendering Voorberei-
dingsfase

Uit-
voerings-
fase

Sturing Openbaar lichaam begin jaren '70 1977-1983 1984-heden

PPP Scheiding 1987 1988 1988-1991

REIS 1987 1987-1989 1989-heden

PPP Compostering 1988 1988-1992 1992-heden

SAB 1988 1989-1993 1993-heden

Convenant Verpakkingen 1989 1990-1991 1991-2000

BIM X 1990 1990-1995 n.v.t.

BIM Y 1990 1992-1994 1994-heden

Sturingsstichting 1991 1991 1991-1996

Convenant Tropisch Hout 1991 1992-1993 1993-1995

Verreweg het oudst is de sturingsorganisatie openbaar lichaam, die reeds eind
jaren zeventig werd voorbereid en in 1984 officieel (maar feitelijk al in 1983)
van start ging. De overige arrangementen ontstonden in de tweede helft van de
jaren tachtig of begin jaren negentig. In sommige gevallen is aan de looptijd
van het arrangement een einddatum gesteld, in andere is daarvan geen sprake.
De PPP Scheiding werd wegens problemen voortijdig beëindigd. Ook het
convenant Verpakkingen zal, in verband met EG-richtlijnen, voortijdig worden
beëindigd, maar door een nieuw convenant worden vervangen. Voor de SAB-
regeling en de sturingsstichting geldt dat de uitvoeringsfase is verlengd ten
opzichte van de oorspronkelijk beoogde uitvoeringstermijn.
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4.3.2 Aangrijppunten van de arrangementen

In de onderstaande tabel wordt een vergelijking van de tien casus gepresen-
teerd naar aard van de problematiek, het aangrijppunt van de regeling (het
beleidsniveau waarop de regeling is aangegaan) en het aantal betrokken
bedrijven. In vier van de onderzochte praktijkvoorbeelden is sprake van
nationaal beleid, waarbij de betrokken departementen belangrijke actoren
vormen. In deze gevallen valt telkens een grote groep bedrijven onder de
doelgroep van de regeling. De alternatieve instrumenten die daarbij worden
ingezet zijn financiële instrumenten, certificering en convenanten.
Voor de overige voorbeelden ligt het aangrijppunt op provinciaal of regionaal
niveau en zijn provincies en gemeenten belangrijke actoren in het geheel. Elk
van de deze arrangementen ontstond ten gevolge van verantwoordelijkheden
inzake de Afvalstoffenwet of (later) de Wet Milieubeheer. In de meeste van
die gevallen wordt een regeling met één bedrijf aangegaan, in één geval met
meer dan 100 bedrijven. De instrumenten die hierbij worden ingezet zijn
sturingsorganisaties, public-private partnerships en koppeling van bedrijfsinter-
ne milieuzorg aan vergunningverlening.

Arrangement Problematiek Aan- Betrokken bedrijven

grijp-
punt

Convenant Tropisch behoud tropisch nationaal honderden bedrijven

Hout regenwoud (keten)

Convenant Verpakkingen verpakkingsafval nationaal honderden bedrijven

(keten)

SAB waterverontreiniging nationaal schippers (duizenden)

door scheeps-afval- inzamelaars (ca. 15)

stoffen

REIS bodemverontreini- nationaal 85 saneringsbedrijven

ging door olie

Sturingsstichting stortcapaciteit provinciaal 130 bedrijven/3 bran-

ches

Sturing Openbaar li- huishoudelijk afval provinciaal enkele bedrijven

chaam

BIM X industriële verontrein provinciaal 1 bedrijfsvestiging

iging

BIM Y industriële verontrein provinciaal 1 bedrijfsvestiging

iging

PPP Compostering zuiveringsslib, stort- provinciaal 1 bedrijf

1 capaciteit



PPP Scheiding bouw- en sloopafval,

stortcapaciteit

regionaal 1 bedrijf

In de casus SAB en REIS is sprake van een landelijke problematiek die op
nationaal niveau wordt aangepakt. In beide gevallen is sprake van een zeer
groot aantal lokaties waar verontreiniging door olie kan ontstaan. In de SAB-
casus worden subsidies en een indirect financieringsstelsel ingezet om het
probleem aan te pakken, in de REIS-casus wordt het probleem aangepakt door
een certificering van bedrijfsprocessen in combinatie met regelgeving.
Ook voor de sturingscasus en de beide PPP's zou kunnen worden beargumen-
teerd dat het om een landelijke problematiek: in deze gevallen zijn grote
afvalstromen, die door het hele land vrijkomen, het onderwerp van het
arrangement. Echter, de verdeling van bevoegdheden tussen nationaal,
provinciaal en lokaal bestuur zorgt ervoor dat het aangrijppunt in deze
gevallen op provinciaal of regionaal niveau ligt. Een bijzonder kenmerk van
de PPP's is voorts dat, waar bij de SAB en REIS-casus sprake is van een
groot aantal aanbieders van diensten, er in dit geval juist geen of weinig
aanbieders zijn van een door de overheid gewenste dienst: de PPP-constructie
wordt mede gebruikt om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken een
markt te betreden.
Waar de voorgenoemde casus in de eerste plaats gericht zijn op het voorko-
men van verontreiniging door bestaand afval, zijn de koppeling van milieuzorg
aan vergunningverlening en het Convenant Verpakkingen meer gericht op
preventie van het ontstaan van afval. Een buitenbeentje in dit hoofdstuk, in
meer opzichten, is het Convenant Tropisch Hout: het gaat hierbij niet om
afval of verontreiniging, maar om het behoud van natuurwaarden. Bovendien
is geen sprake van nationale problematiek, maar van een internationale, met
een probleem dat ver buiten de Nederlandse landsgrenzen ligt.

4.4 Het overheidshandelen

De totstandkoming van het soort arrangementen dat in dit onderzoek aan de
orde is, gaat in de meeste gevallen gepaard met publiek-private onderhan-
delingen. Zoals aan de orde kwam in hoofdstuk drie is een deel van de
veronderstelde risico's nauw verbonden aan de beinvloedingsprocessen die in
deze fase plaatsvinden. Ook in de uitvoeringsfase vinden veelal publiek-private
beinvloedingsprocessen plaats, in verband met de uitvoeringsproblematiek. In
deze paragraaf worden de onderzoeksgegevens met betrekking tot de onder-
handelingsprocessen op een rijtje. Behalve op de onderhandelingsstructuur en
het feitelijk verloop van de onderhandelingen is de aandacht gericht op de
vraag in hoeverre sprake is van onbetamelijke of oneigenlijke beinvloeding
door private partijen. Voorts wordt stilgestaan bij de vraag hoe waakzaam de
overheid op dit punt is.

Aan het ontstaan van de onderzochte beleidsarragementen is in alle gevallen
een periode van formeel overleg voorafgegaan, waarbij in de meeste gevallen
private partijen betrokken waren. De lengte van deze periode varieerde van

-45-



enkele maanden tot enkele jaren. De besluitvorming vond plaats in formele
overlegsituaties, maar in de meeste gevallen vonden ook buiten het formele
overleg contacten plaats tussen deelnemers aan het overleg. Via brieven,
telefoontjes en bilateraaltjes trachten partijen hun belangen kenbaar te maken.
Over het algemeen reageert de overheid niet afwijzend op dergelijke beïnvloe-
dingspogingen door private partijen. De gelegenheid wordt van beide zijden
aangegrepen om af te tasten wat mogelijk is en om draagvlak te creëren.
Slechts een enkele respondent wees dergelijke contacten principieel af.

De partnerkeuze
De keuze van partners in de pubiek-private beleidsvormingstrajecten lijkt een
lastige kwestie te zijn. De wens om snel tot zaken te komen staat vrijwel
steeds op gespannen voet met de wens om veel partijen te betrekken, zodat
een breed draagvlak voor het beleid ontstaat. In de meeste gevallen, en zeker
waar het beleid op provinciaal of regionaal niveau betreft, slaat de balans door
naar pragmatisme. Van rationele keuzeprocessen, in die zin dat breed gezocht
wordt naar mogelijke partners en de mogelijkheden vervolgens worden
gewogen, kan nauwelijks worden gesproken. Meestal maken de partners reeds
deel uit van een beleidsnetwerk en ligt hun deelname om die reden voor de
hand. Een goede illustratie van zo'n wereldje biedt de casus sturingsstichting.
De blauwdruk van deze sturingsorganisatie kwam van een eerder project,
aangeduid als "de kleine stichting", waarin de sturings-NV samenwerkte met 5
bedrijven. In de latere sturingsstichting doken de vertegenwoordigers van deze
5 bedrijven weer op in het bestuur, zij het ditmaal niet als vertegenwoordigers
van hun bedrijf, maar als vertegenwoordigers van branche-organisaties. De
adviseur die eerder de kleine stichting had ontworpen adviseerde opnieuw bij
het ontwerp van de sturingsstichting. Vervolgens liet hij de adviespraktijk
achter zich en werd directeur van de sturingsstichting. Dat een dergelijke gang
van zaken niet uniek is blijkt ook uit andere casus. Zo werd in de SAB-casus
een adviseur, die eerst verschillende onderzoeken verrichtte, vervolgens als
professioneel onderhandelaar ingehuurd. In de REIS-casus was KIWA aanvan-
kelijk als adviseur betrokken en werd later als certificeerder aangewezen.
Voor de beide PPP's gold dat reeds in vroeg stadium voor een bedrijf werd
gekozen waar eerder mee was samengewerkt en nauwelijks naar alternatieven
werd gezocht. Geconcludeerd mag worden dat een sterke neiging bestaat
partners te recruteren uit ons-kent-ons netwerken. Is er eenmaal een arrange-
ment tot stand gekomen, dan krijgen de belangrijkste partners in veel gevallen
een positie in uitvoerings- en controle-organen en in evaluatiecommissies.
Een fraaie illustratie van het dilemma van een breed draagvlak versus snel tot
zaken komen levert de totstandkoming van het convenant verpakkingen. In de
voorfase was een groot aantal partijen betrokken. De druk om resultaten te
boeken leidde er op zeker moment toe dat VROM besloot nog slechts met één
partner te onderhandelen, die een aantal grote bedrijven vertegenwoordigde.
Andere bedrijven en de milieu- en consumentenbelangenorganisatie werden
naar de zijlijn verwezen. Hoewel daarmee fors aan draagvlak werd ingeleverd
en VROM stevige kritiek te verwerken kreeg, slaagden de resterende partijen
er inderdaad in snel tot zaken te komen.
Zoals men zou verwachten gebeurt het dat partijen die niet zijn uitgenodigd
om deel te nemen aan het beleidsproces pogingen doen een voet tussen de deur



te krijgen. In twee casus hebben partijen hun rol in het beleidsproces te
danken hadden aan gerichte lobby-activiteiten in de voorbereidingsfase. In
enkele gevallen deden private partijen in de uitvoeringsfase alsnog pogingen
tot het overleg te worden toegelaten. Deze pogingen werden door reeds in het
overleg vertegenwoordigde private partijen en de overheid gezamenlijk
gepareerd, met als argumenten dat ze formeel reeds vertegenwoordigd waren
en dat men geen oververtegenwoordiging van private partijen in het overleg
wenste.

Screening
Bij de keuze van beleidspartners blijken van overheidszijde geen speciale
controle-activiteiten plaats te vinden, zoals het screenen van partners. Betekent
dat dat malafide zakenlieden zonder problemen kunnen aanschuiven? In twee
casus hebben bedrijfsdirecteuren, tegen wier bedrijf op enig moment strafrech-
telijk onderzoek is ingesteld, een formele positie bekleed als vertegenwoordi-
ger van de branche. In beide gevallen was de reputatie van het bedrijf bekend,
maar vormde dit blijkbaar geen beletsel om in overleg te treden. Interessant is
de vraag welke alternatieven de overheid in dergelijke gevallen heeft: de
branche-organisaties kunnen moeilijk worden gepasseerd en verzoeken om een
andere vertegenwoordiger aan te stellen lijkt evenmin bevorderlijk voor de
relaties. In het onderzoek zijn geen soortgelijke gevallen op bedrijfsniveau aan
het licht gekomen, maar deze zijn evenwel goed denkbaar: wanneer op
bedrijfsniveau wordt onderhandeld kunnen de "grote jongens" moeilijk worden
gepasseerd en zal een eventuele bedenkelijke reputatie al snel voor lief worden
genomen. Overigens stellen ambtenaren dat ze mogelijke partners wel intuïtief
beoordelen en niet snel met lieden die onbetrouwbaar overkomen in zee zullen
gaan. Ook menen ze dat bedrijven die zaken doen met de overheid extra alert
zijn om hun reputatie niet op het spel te zetten: ze zouden immers de kans
verspelen op nieuwe opdrachten.
Voor de goede orde dient te worden gewezen op het feit dat de overheid,
althans formeel, in de periode waarop het onderzoek betrekking heeft nauwe-
lijks mogelijkheden had om "verdachte" ondernemers te weren. Eind 1996
hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie initiatief genomen om
deze mogelijkheden te verruimen.

Beleidsbeïnvloeding: de belangen
De belangen die van invloed zijn bij de totstandkoming van beleid zijn in veel
gevallen diffuus. Officiële vertegenwoordigers zijn vaak mensen met een
belangrijke rol in het beleidsnetwerk, en bekleden naast hun hoofdfunctie
verschillende nevenfuncties. Zo hebben branchevertegenwoordigers vaak
belangen in bedrijven in de branche. Maar ook (hoge) ambtenaren kunnen
verschillende functies bekleden, bijvoorbeeld als commissaris bij bedrijven in
de afvalbranche, of een eigen adviespraktijk hebben. In twee casus was
hiervan sprake. Dit kan al snel de schijn van belangenverstrengeling wekken.
Anderzijds zijn die belangen juist een reden om iemand bij de vormgeving van
het beleid in te schakelen: het betekent in veel gevallen ook een brede blik,
veel kennis en veel (externe) invloed.
In verscheidene casus hebben private partijen hun rol in het beleidsnetwerk
aangegrepen om en passant andere doelen te bereiken. Een duidelijk voorbeeld
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hiervan is het Convenant Tropisch Hout, waar het er de branche-organisatie
bij aanvang vooral om te doen was door deelname aan het overleg het imago
op te vijzelen en actievoerders de wind uit de zeilen te nemen. Bij de REIS-
regeling ondernam, tijdens de uitvoeringsfase, de branche-organisatie verschil-
lende pogingen om de toetreding van nieuwe bedrijven te bemoeilijken; dit
gebeurde met name door hogere eisen te stellen aan de equipment, waardoor
nieuwkomers fors zouden moeten investeren. Maar behalve dit soort, heel
specifieke belangen ziet het bedrijfsleven haar belangen nog op andere wijze
gediend door zich in het beleidsnetwerk te begeven: de contacten worden
aangegrepen om meer overheidsopdrachten te verwerven. Deze overweging
was duidelijk aanwezig bij de sturingsstichting en bij de PPP scheiding. Bij de
sturingsstichting waren het met name de kleinere bedrijven die hier kansen
zagen. Het ging niet alleen om opdrachten maar ook werden voorstellen
gedaan tot gemeenschappelijke initiatieven in recyclingsprojecten: een markt
die, gezien de benodigde investeringen, anders voorbehouden zou zijn aan
grote, kapitaalkrachtige bedrijven. De PPP Scheiding had voor het betrokken
bedrijf expliciet een marketingfunctie: het moest een succesvol project worden
waarmee meer overheden over de streep zouden worden getrokken om
dergelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan. Voor adviseurs biedt een rol
bij de totstandkoming van een arrangement goede mogelijkheden om in de
keuken te kijken en soms zelf in de pannen te roeren. Zo verwierf het advies-
bureau dat adviseerde. bij de sturingsstichting via diverse klussen veel kennis
over het (toekomstige) provinciale beleid en kon die kennis vervolgens
omzetten tot commerciële opportunities.
Ook overheden blijken is sommige gevallen andere dan de formele doelen na
te streven. Zo speelde in de SAB-casus van overheidszijde een nevendoel mee
met betrekking tot de inzamelaars: het verkrijgen van sturingsmogelijkheden
naar de bedrijven toe. VROM hoopte daarmee bedrijven te kunnen buitenslui-
ten, hetzij om overcapaciteit te saneren, hetzij om verdachte bedrijven te
kunnen weren. Bij het convenant Tropisch Hout stond de branche niet alleen
in haar pogingen de totstandkoming van een regeling te vertragen: ook vanuit
het ministerie van Economische Zaken, beducht voor beschadiging van de
internationale handelsrelaties, werd regelmatig op de rem getrapt. Voor de
sturingsorganisatie Openbaar Lichaam speelde bij het contracteren van
ondernemers regionale economische en werkgelegenheidsbelangen een grote
rol.

Beleidsbethvloeding: de methoden
In zowel formele als informele overlegsituaties werden soms forse drukmidde-
len te ingezet. In de regel zijn de partijen er echter op beducht de samenwer-
kingsrelatie niet op het spel te zetten. Uitzonderingen troffen we aan in de
SAB-casus en bij het Convenant Tropisch Hout. Bij de SAB-regeling leidde
het gebrek aan medewerking van de inzamelaars ertoe dat de overheid zich
gedwongen zag met een andere partij tot zaken te komen. Bij het convenant
Tropisch Hout dreigden verschillende partijen met opstappen en voegden de
milieubelangenorganisaties uiteindelijk ook daad bij woord, omdat een
afspraak niet werd nagekomen. In beide gevallen leidde dit tot langdurige
verstoring van de relaties binnen het beleidsnetwerk.
Een interessant aspect hierbij is dat waar in de meeste gevallen het dreigen
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met opstappen door (zowel publieke als private) onderhandelaars onbetamelijk
wordt geacht, dit bij de deelnemers van het convenant Tropisch Hout niet het
geval was. Wellicht is het zo, dat wat onbetamelijk wordt geacht niet zozeer
op vaststaande waarden is gebaseerd, maar dat gedurende de onderhandelingen
consensus ontstaat over de spelregels. Overigens werd het daadwerkelijk
opstappen de milieubeschermingsorganisaties hoogst kwalijk genomen;
blijkbaar paste het dreigen met opstappen binnen de regels van het spel, maar
daadwerkelijk opstappen niet. Door een aantal geïnterviewden werd het
hanteren van zware drukmiddelen acceptabel geacht, mits het openlijk gebeurt.
Corruptie, omkoping, lijfelijk geweld en het "op de man spelen" worden
zowel door publieke als private onderhandelaars onbetamelijk geacht. Waar-
mee overigens nog niet is gezegd dit alles niet voorkomt; zeker het laatste

blijkt verre van ongebruikelijk.
Een minder zwaar, en in de ogen van private partijen effectief drukmiddel is,
indien men onvoldoende onderhandelingsresultaat behaald, dreigen het onder-
werp bij de baas van de betreffende ambtenaar aan te kaarten. Soms gebeurt
dat ook daadwerkelijk, maar soms is het dreigement al voldoende. Ook
werden beïnvloedingspogingen gericht op de politiek of op specifieke bewinds-
lieden.
Door zowel private als publieke partijen blijkt informatie te worden gemanipu-
leerd. Van private zijde gebeurde dat bijvoorbeeld in de casus Sturingsstich-
ting, waarin onjuiste informatie werd verstrekt met betrekking tot stortver-
plichtingen. Ambtenaren zeggen informatie achter te houden of te manipuleren
indien het algemeen belang hiermee gediend is. Het gaat bijvoorbeeld om het
voorspiegelen van consensus binnen de overheid, terwijl daarvan feitelijk geen
sprake is, of, in twee gevallen, het verstrekken van onjuiste gegevens over de
financiën. In één van de casus was sprake van een één-tweetje tussen een
ambtenaar en een private partij, met als doel het arrangement er bij het
departement snel door te krijgen. De private partner maakte bekend voorne-
mens te zijn de prijzen te verhogen, waardoor de nieuwe regeling extra
aantrekkelijk scheen. Wie de aanzet tot het één-tweetje gaf is overigens
onduidelijk gebleven.
Het tijdens de onderhandelingen lekken naar de media is in de onderzochte
casus niet voorgekomen. Bij conflicten in de uitvoeringsfase werd in sommige
gevallen wel de media gemobiliseerd. Hierbij gaan private partijen voortvaren-
der te werk dan publieke; voor de laatstgenoemde dreigt al snel de negatieve
connotatie van "lekken". In de casus PPP Scheiding dreigde de private partij
naar de rechter te stappen. De terughoudendheid in het gebruik van dergelijke
middelen kan worden verklaard vanuit het feit dat ze ernstige schade aan de
samenwerkingsrelatie kunnen toebrengen. In de door ons onderzochte casus
werd er pas in de uitvoeringsfase naar gegrepen, als conflicten zo hoog waren
opgelopen dat verdere samenwerking onmogelijk leek te zijn geworden.
Uit het onderzoek zijn geen "harde" gevallen van omkoping of chantage naar
voren gekomen. Private partijen zijn terughoudend in het gebruik van relatie-
geschenken bij de overheid, omdat hen bekend is dat dergelijke gebaren
"verkeerd" kunnen worden opgevat. Binnen de overheidsorganisaties zijn over
het algemeen regels gesteld met betrekking tot het aannemen van geschenken
of reizen. Wel bleken ambtenaren voor lunches of diners te worden gefêteerd.
In één gev?! heeft een ambtenaar een lening afgesloten bij een ondernemer
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waarmee in het kader van een arrangement zaken werden gedaan; in dit geval
kon echter niet worden aangetoond dat de wijze waarop de betreffende
ondernemer door de overheid werd bejegend zich wijzigde (lees: van een
voorkeursbehandeling was al langer sprake). Evenmin zijn opvallende car-
rièrestappen van ambtenaren naar het betrokken bedrijfsleven uit het onder-
zoek naar voren gekomen.
Al met komt met betrekking tot de beïnvloedingsmethoden de manipulatie van
informatie als het meest aansprekende risico naar voren. Door de meeste
onderhandelaars wordt het verzwijgen van relevante informatie waar niet
expliciet om is gevraagd, of een "leugentje om bestwil" niet onbetamelijk
geacht.
Duidelijk is dat vanuit publieke en private (bedrijfs-)culturen heel verschillend
tegen bepaalde beïnvloedingsmethoden wordt aangekeken. Zo kwam reeds aan
de orde dat het geven van geschenken en inschakelen van de media in publieke
en private sferen heel verschillend worden beoordeeld. Ook deed zich een
opvallend verschil voor in het oordeel van publieke en private onderhandelaars
met betrekking tot het overtreden van de regels van de eigen organisatie; voor
private onderhandelaars zou dit al snel de grenzen van het betamelijke
overschrijden. Publieke functionarissen blijken daar echter minder moeite mee
te hebben; zo stelde een ambtenaar de regels van de eigen organisatie voor als
"schuivende panelen". Wellicht ontstaat dit verschil doordat voor ambtenaren
heel veel regels gelden en ze weinig speelruimte krijgen. Het veelvuldig
afstemmen met de eigen achterban vormt een controle op het onderhandelings-
proces. Private onderhandelaars daarentegen zijn aan veel minder regels
gebonden en worden vooral afgerekend op het eindresultaat, minder op de
wijze waarop dit tot stand is gekomen. In het licht van cultuurverschillen mag
ook worden gewezen op hoe de openheid die de overheid in veel gevallen
nastreeft kan tot ongewenste gevolgen leiden. In de casus Openbaar Lichaam
werd vrijuit gepraat over mogelijke nieuwe stordokaties. Een bij de besluit-
vorming betrokken bedrijf nam vervolgens opties op in aanmerking komende
terreinen om daarmee een forse speculatiewinst te behalen.

Transparantie
Niet altijd is het voor alle partijen duidelijk wat er tijdens en vooral buiten de
onderhandelingen om gebeurd. De totstandkoming van het convenant tropisch
hardhout biedt een illustratie van dergelijke niet-transparante besluitvorming.
Zo werd het onderhandelingsproces gekenmerkt door wisselende coalities. Het
was niet altijd voor alle deelnemers duidelijk wat de verschillende partijen
onderhands met elkaar afspraken. Toch betekent dat nog niet dat er boze
bedoelingen achter schuilgaan. Het houtbeleid kende namelijk een geschiedenis
van incidenten tussen departementen, die tot precaire verhoudingen leidden. In
dergelijke gevallen is het niet verbazingwekkend dat deelnemers bepaalde
kwesties onder vier ogen wilden regelen. Dergelijk besloten overleg was er
ook bij de sturingsstichting, waar de directeur van de sturings-NV en de direc-
teur van de stichting regelmatig bijeen kwamen en in hetzelfde gebouw
gevestigd waren. Zij hadden veel contact en bereidden vaak de vergaderingen
van het bestuur voor. Voor anderen rees de vraag wat in dat overleg allemaal
werd afgesproken, want soms was het hen onduidelijk hoe oplossingen tot
stand kwamen. Een dergelijk verschijnsel deed zich ook voor bij het realiseren
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van de SAB-regeling. Daar ontstond irritatie binnen de stuurgroep omdat het
hen niet altijd duidelijk waar een ingehuurde onderhandelaar mee bezig was.
Ook het niet afleggen van verantwoording tegenover partners over de voort-
gang schept onduidelijkheid. Het convenant tropisch hout biedt opnieuw een
illustratie: er waren voor de uitvoering taken vastgelegd, zodat men elkaar
daarop aan zou kunnen spreken. Die verantwoording lijkt in de praktijk te
hebben betekend, dat partijen uitlegden waarom het werk niet af was, of er
werd zelfs helemaal niet naar gevraagd. Bij het convenant verpakkingen was
sprake van een hoge mate van intransparantie, niet alleen doordat de onder-
handelende partijen geen mededelingen naar buiten toe deden, maar tevens
doordat op verschillende niveaus en gremia tegelijk beïnvloeding plaatsvond.
Hoewel respondenten uit zowel de publieke als de private sector transparantie
van onderhandelingsprocessen - althans voor direct betrokkenen en hun achter-
ban - een belangrijke voorwaarde noemden, blijkt die transparantie in praktijk
vaak niet aanwezig. Aangenomen mag worden dat naar transparantie wordt
gestreefd, maar dat het (soms) ontbreken ervan evengoed wordt geaccepteerd.
Voor wat de wijdere omgeving betreft achten de geïnterviewden de transparan-
tie van onderhandelingen van minder belang: het kenbaar maken van het
onderhandelingsresultaat aan de buitenwacht wordt door hen als voldoende
beschouwd.
In de meeste - maar niet alle - arrangementen zijn tenminste enkele maatrege-
len getroffen om transparantie te waarborgen. Allereerst zijn er de formele
overlegsituaties, waarin de partners elkaar inlichten over activiteiten, (ontwik-
kelingen in) standpunten en de formele besluiten worden genomen. Van deze
overleggen worden over het algemeen notulen gemaakt. Voorts is het gebrui-
kelijk dat ambtenaren zich binnen hun eigen organisatie met enige regelmaat
verantwoorden over hun activiteiten. Uit het onderzoek blijkt echter dat niet
alle overheidsinstanties op dit punt even alert zijn. Verschillende respondenten
hebben noodgedwongen tamelijk autonoom gehandeld en/of misten elk teken
van belangstelling binnen de eigen organisatie. Bij de sturingsorganisatie
openbaar lichaam werd door het dagelijks bestuur wel verantwoording afge-
legd, maar toonden de vertegenwoordigers van de gemeenten zich over het
algemeen weinig kritisch. Een aantal van hen moest dit later bekopen met een
onverkiesbare plaats bij de verkiezingen.

De binding tussen woordvoerders en achterbannen
Het onderhouden van contact tussen onderhandelaars en hun achterban leidt
regelmatig tot problemen. Enerzijds blijkt de onderhandelaar soms moeite te
hebben zijn achterban te winnen voor bepaalde voorstellen of besluiten. In
sommige gevallen blijken partijen die formeel tot de achterban van de onder-
handelaar horen zich door deze geheel niet vertegenwoordigd te voelen.
Anderzijds kunnen achterbannen vergaande eisen stellen met betrekking tot
informatie en goedkeuring van (tussentijdse) resultaten, waardoor de telkens
terugkerende consultatie van de achterban het onderhandelingsproces ver-
traagt; de speelruimte van de onderhandelaar om toezeggingen te doen of
knopen door te hakken is in dat geval minimaal. Van een dergelijk gebrek aan
speelruimte was in de onderzochte casus vooral aan overheidszijde sprake.
Anderzijds is in enkele gevallen ook sprake geweest van ambtenaren die
betrekkelijk autonoom te werk gingen, hetzij door gebrek aan belangstelling
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vanuit de eigen organisatie, of omdat de eigen organisatie onvoldoende
helderheid kon verschaffen over de beschikbare speelruimte. Dit laatste
speelde bijvoorbeeld in de SAB-casus, waar het de financiële ruimte betrof die
beschikbaar was voor de regeling.
Problemen met betrekking tot het verkrijgen van goedkeuring van de achter-
ban speelden in de onderzochte gevallen vooral aan private zijde. Zo bleek
tijdens de uitvoering van de REIS-regeling dat de branche-organisatie meerma-
len voorstellen deed in het College van deskundigen, waarvoor vervolgens
geen steun bleek te bestaan bij de achterban. Bij het convenant tropisch hout
bleken de branche-organisaties een duidelijk eigen koers te varen. Enerzijds
kon een aantal belanghebbende bedrijven zich niet vinden in de doelstelling
van het convenant. Anderzijds waren er marktpartijen, zoals een grote doe-
het-zelf keten, die zich uberhaupt niet door de branche-organisaties vertegen-
woordigd voelden. Het probleem komt niet alleen voor bij branche-organisa-
ties en complexe achterbannen. Ook bij één van de BIM-casus was sprake van
toezeggingen (door een milieucoSrdinator) die niet op steun van het bedrijf
konden rekenen.
De problemen rond de vertegenwoordiging vormen een illustratie van het feit
dat binnen de aan de arrangementen deelnemende partijen zelden sprake is van
(complete) overeenstemming over de in te nemen standpunten en de te
bereiken resultaten. Feitelijk strekken de beinvloedings- en onderhandelings-
processen zich tot binnen de deelnemende organisaties uit., De vertegenwoordi-
gingsproblemen hebben als direct gevolg dat onderhandelingsprocessen
vertraagd worden door veelvuldige afstemming met achterbannen, of dat het
beoogde draagvlak niet ontstaat doordat vertegenwoordigers te zeer een eigen
koers varen. Het varen van een eigen koers en (relatief) autonoom optreden
van onderhandelaars kan in direct verband worden gebracht met de risico's die
in dit onderzoek centraal staan, gelet op het feit dat onderhandelaars in veel
gevallen meerdere zakelijke en privébelangen hebben. Zo achtte een branche-
vertegenwoordiger, tevens directeur van een grote speler in die branche, het
niet meer dan redelijk dat zijn bedrijf, gezien de tijd die hij voor de branche
investeerde, enig profijt had van die rol.

4.5 De beleidsarrangementen

Niet alleen de publiek-private onderhandelingsprocessen kunnen als risicovol
worden beschouwd. Zoals in hoofdstuk drie aan de orde werd gesteld en ook
uit de casusbeschrijvingen blijkt, kan ook de structuur van de beleidsarrange-
menten tot onwenselijke situaties kunnen leiden. In deze paragraaf staat de
vraag centraal op welke wijze uitvoeringsorganen en overheden zicht trachten
te houden op de uitkomsten van de arrangementen. Hoe verschaft men zich
valide informatie over de realisatie van het ingezette beleid? Over welke
mogelijkheden beschikt men om in te grijpen bij problemen? En in hoeverre
gebeurt dat ook daadwerkelijk?
Deze vragen spelen op verschillende niveaus. Men kan ze stellen met betrek-
king tot de politiek, met betrekking tot de beleidsverantwoordelijke overheids-
instantie, maar ook binnen arrangementen kunnen ze relevant zijn. Dat laatste
is zeker het geval bij arrangementen waarvan veel bedrijven deel uitmaken
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(SAB, REIS, sturingsstichting, convenanten). In deze paragraaf komt eerst de
verantwoording en controle binnen de arrangementen aan de orde, vervolgens
die aan de beleidsverantwoordelijke instanties en tot slot wordt stilgestaan bij
de verantwoording aan de politiek en de maatschappij: de democratische
controle. Omdat de controlemogelijkheden op hogere niveaus sterk afhankelijk
zijn van hetgeen op lagere niveaus al gebeurd, wordt in deze paragraaf eerst
op de controle op lagere niveaus ingegaan, vervolgens op de hogere.

Verantwoording en controle binnen de arrangementen
In de casus SAB, REIS, de sturingsstichting en het convenant verpakkingen is
sprake van een groot aantal bedrijven dat onder de regeling valt en is een
orgaan aangewezen dat toezicht houdt op de naleving van de aangegane ver-
plichtingen. Op welke wijze weet een dergelijk orgaan zicht te houden op de
resultaten en mate waarin bedrijven zich conform de afspraken gedragen?
Tussen de genoemde regelingen bestaan aanzienlijke verschillen in de wijze
waarop op naleving wordt gecontroleerd en in de mogelijkheden om bij te
sturen. Bij de SAB en de sturingsstichting is de oplossing gezocht in admini-
stratieve vormen van controle. In het systeem van de sturingsstichting worden
gegevens uit verschillende bronnen (bedrijfsadministratie, afvalstoffenboekhou-
ding, VBA-beschikkingen) met elkaar vergeleken. Via het vergelijken van
deze verschillende gegevens kan het uitvoeringsorgaan onjuistheden in de
aangeleverde gegevens signaleren. Bij de SAB ontbreekt een dergelijke
"double-check" en kan uitsluitend de interne consistentie van de door bedrij-
ven aangeleverde gegevens worden beoordeeld; het herkennen van fraude is
dus nauwelijks mogelijk. Bij de REIS-regeling is sprake van zowel administra-
tieve als van fysieke controles op lokatie: binnen de onderzochte arrangemen-
ten is dit het meest uitgebreide systeem. Een probleem hierbij is echter dat de
controle op lokatie niet buiten medeweten van de bedrijven kan plaatsvinden
en verwacht mag worden dat tijdens controles de voorschriften nauwletterder
worden nageleefd dan wanneer geen controle plaatsvindt. Het monitoringsys-
teem van het convenant Verpakkingen is meer algemeen van aard en levert
uitsluitend geaggregreerde gegevens op. Het biedt geen informatie op bedrijfs-
niveau.
Geconcludeerd mag worden dat het verkrijgen van valide gegevens bij alle
regelingen een punt van zorg is. In geen van de gevallen is het meetsysteem
volledig adequaat, hetgeen ook een begrenzing betekent in de mogelijkheden
om bij te sturen. Een probleem dat overigens ook bij meer klassieke vormen
van regulering regelmatig de kop op steekt.

De REIS-regeling en de sturingsstichting kennen mogelijkheden om, bij
geconstateerde normafwijkingen, bij te sturen via het opleggen van sancties.
Opnieuw geldt dat de systematiek van de REIS-regeling de meest uitgebreide
is, met uitsluiting van overtreders als zwaarste sanctie. Bij de sturingsstichting
is in het opleggen van boetes voorzien. In praktijk bleek echter dat het
stichtingsbestuur, waarin de bedrijven de meerderheid van stemmen hadden,
niet bereid was om deze sanctie ook daadwerkelijk op te leggen. De SAB en
het convenant verpakkingen kennen dergelijke sanctiemogelijkheden niet. Bij
de SAB zal het niet of incompleet aanleveren van gegevens hoogstens resulte-
ren in het niet uitbetalen van vergoedingen, totdat de informatie adequaat
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wordt verstrekt. Bij het convenant verpakkingen bestaat weliswaar de theoreti-
sche mogelijkheid een partner wegens het niet nakomen van verplichtingen
voor de rechter te slepen, van sancties is geen sprake. Om partijen aan hun
verplichtingen te houden resteert dan nog slechts het uitoefenen van sociale
druk, door ze op die verplichtingen te wijzen.

Bij de SAB, REIS en de sturingsstichting bleken complicaties op te treden bij
de afstemming met handhavingsactiviteiten van overheidswege. Dit probleem
kent verschillende vormen. Ten eerste blijkt inadequate handhaving van wet-
en regelgeving van overheidswege in sommige gevallen de effectiviteit van een.
arrangement te bedreigen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de controle op
provincie-overschrijdende afvaltransporten bij de sturingsstichting: de aanname
dat zonder toestemming geen provinciegrens-overschrijdende afvaltransporten
zouden kunnen plaatsvinden vormde een belangrijke bouwsteen in het arrange-
ment, terwijl in praktijk slechts mondjesmaat controle plaatsvond en de
provinciegrenzen als lek moesten worden beschouwd. Het gevolg was dat
bedrijven toch buiten de stichting om zaken konden doen. Een soortgelijk
probleem zou in toekomst kunnen ontstaan bij het convenant verpakkingen,
waar het de handhaving van het stortverbod betreft: dat na het jaar 2000 geen
verpakkingsafval meer mag worden gestort is gemakkelijk gezegd, maar hoe
controleer je het? En hoe pak je overtreders aan?
Een tweede probleem is dat tussen private toezichtsorganen en publieke
handhaving nauwelijks informatie-uitwisseling plaatsvindt, hetgeen het
ontstaan van synergie belemmerd. Voor elk van de eerder in deze paragraaf
behandelde regelingen geldt dat vrije informatie-uitwisseling de effectiviteit
van de handhavingsketen ten goede zou komen. Het betreft ondermeer
gegevens met betrekking tot grensvlakken tussen de verschillende handha-
vingsfuncties (bijvoorbeeld over de afgevoerde afvalstoffen bij de REIS-
regeling), informatie over bedrijven met verdachte handelswijzen en afstem-
ming van controle-acties. De sturingsstichting levert een mooi voorbeeld van
gebrekkige afstemming: de provincie gaf VBA-beschikkingen af voor afval dat
buiten de sturingsstichting om de provincie verliet. Waar meer klassieke
vormen van regulering geacht worden te profiteren van de ten gevolge van de
Wet Milieubeheer en de instelling van WGR-regio's gerealiseerde verbeterin-
gen (coordinatie, afstemming, communicatie), bevinden de alternatieve
arrangementen zich nog in een vacuum.

Verantwoording en controle binnen de beleidsverantwoordelijke overheidsin-
stanties
Alle onderzochte arrangementen zijn ontstaan op initiatief van overheden, in,
het kader van het ten uitvoer brengen van beleid. Welke maatregelen treffen
beleidsverantwoordelijke instanties om zich te verzekeren van valide informa-
tie over de resultaten? En op welke manier zorgen ze dat ze grip houden op de
uitvoering van het beleid en ze zonodig kunnen bijsturen?
In de onderzochte arrangementen zijn 3 manieren te onderscheiden waarop de
beleidsverantwoordelijke instanties zicht trachten te houden op de voortgang
en de resultaten: via periodieke rapportages, zoals jaarverslagen, door deelna-
me van ambtenaren aan toezichtsorganen en via evaluatie-onderzoeken. Veelal
zijn op dit punt bij de totstandkoming van het arrangement afspraken gemaakt,
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in sommige gevallen gebeurde dat pas later. Bij de sturingsorganen en de
PPP's ontvangen de beleidsverantwoording bovendien informatie via het
toezicht dat door provinciale of gemeentelijke handhavers, op basis van
verschillende milieuwetten plaatsvindt.
Bij één van de onderzochte regelingen, de REIS-regeling, is sprake geweest
van een situatie waarin de beleidsverantwoordelijke instantie haar grip op het
arrangement volledig verloor: KIWA, dat de regeling uitvoert, is niet contrac-
tueel gebonden aan het beleidsverantwoordelijke departement, heeft geen
plichten met betrekking tot verantwoording aan dat departement en hoewel het
departement natuurlijk haar wensen aan KIWA kenbaar kan maken, is KIWA
niet verplicht hieraan gehoor te geven. Bij het ingaan van deze regeling zijn
geen afspraken gemaakt over periodieke verantwoording of evaluaties en
evenmin was een toezichthoudend orgaan ingesteld waarin het beleidsver-
antwoordelijke departement haar invloed kon doen gelden. Pas na enkele
jaren, bij het instellen van het College van Deskundigen, is VROM directer
bij de uitvoering van de regeling betrokken geraakt. In de tussenliggende
periode schrapte het KIWA onder meer de mogelijkheid tot het opleggen van
boetes en de doorgifte van informatie over door bedrijven gemaakte overtre-
dingen uit het regelement. Voor zowel de SAB als de sturingsstichting lijkt de
impact van het arrangement door de beleidsverantwoordelijke instanties
(respectievelijk VROM en de provincie) te zijn onderschat, hetgeen resulteer-
de in geringe eisen ten aanzien van verantwoording. In beide gevallen werd
het uitvoerende orgaan als weinig meer dan een verrekeningsinstantie gezien,
dat slechts korte tijd zou bestaan. De realiteit is echter dat dergelijke institu-
ten, eenmaal opgericht en bovendien succesvol, niet gemakkelijk verdwijnen.
De sturingsstichting is uiteindelijk niet één jaar, maar vijf jaar actief geweest.
De stichting SAB bestaat nog immer. Bij de sturingsorganisatie Openbaar
Lichaam was de verantwoording en bijsturing op papier wel geregeld, maar
bleek van kritische toetsing en bijsturing in praktijk geen sprake. In dit geval
was een weinig kritische houding van de gemeentelijke bestuurders de oor-
zaak. De PPP's lijken daarentegen wel kritisch te worden gevolgd, mede door
het feit dat hierbij ook toezichthoudende instanties betrokken zijn. Bij de
convenanten heeft het beleidsverantwoordelijke departement zitting in stuur-
groepen en toezichtsorganen en vindt periodiek schriftelijke verantwoording
plaats. De mogelijkheden om partijen tot het nakomen van afspraken te
dwingen zijn in praktijk gering; als het vertrouwen wordt geschonden komt al
snel het hele convenant op het spel te staan. De partijen slepen elkaar in
praktijk dan ook niet voor de rechter om nakoming van afspraken af te
dwingen. Wel bleken in de onderzochte casus andere methoden te zijn gehan-
teerd: bij het convenant tropisch hout dreigden private partijen het convenant
op te blazen omdat de overheid zich niet aan de afspraken hield, bij het
convenant verpakkingen dreigde de overheid terug te grijpen naar klassieke
regulering om de private partijen aan hun afspraken te houden.
Geconcludeerd kan worden dat de overheid niet in alle gevallen grip weet te
houden op de uitvoering van het beleid. Enerzijds geldt dat de overheid in
publiek-private arrangementen haar partners als min-of-meer gelijken zal
moeten behandelen en daarmee accepteert dat ook zij water bij de wijn moet
doen. Anderzijds blijft de overheid initiator van het beleid en beleidsverant-
woordelijk, hetgeen haar verplicht tot resultaten. In dat licht kan van onvol-
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doende waakzaamheid worden gesproken indien zij bij het ontwerp van
arrangementen onvoldoende aandacht schenkt aan de verantwoording en de
bijsturingsmogelijkheden, zoals dat bij de SAB-regeling, de REIS-regeling en
de sturingslichting het geval is geweest. Uit de casus Openbaar Lichaam blijkt
bovendien dat waar de randvoorwaarden wel gerealiseerd zijn, waakzaamheid
tijdens de uitvoering onverminderd geboden blijft.

Democratische controle
Een veel gehoord punt van kritiek op alternatieve beleidsinstrumenten is het
gebrek aan democratische controle. Dat roept de vraag op in hoeverre in de
onderzochte arrangementen sprake is van een bredere maatschappelijke verant-
woording. Een onderscheid kan daarbij worden gemaakt naar verantwoording
aan de politiek (democratische controle in enge zin) en verantwoording aan de
maatschappij (democratische controle in bredere zin).
In de onderzochte arrangementen is aan verantwoording vooral vorm te
gegeven via de "normale verantwoordingslijnen" naar de gemeentelijke,
provinciale of landelijke politiek. Voor de arrangementen op nationaal niveau
(SAB, REIS, Convenanten) geldt dat ze in de Tweede Kamer aan de orde zijn
geweest, dat in veel gevallen kamervragen zijn gesteld en dat sturing heeft
plaatsgevonden van de politiek via de departementslijnen. De kamervragen
werden in de meeste gevallen gesteld naar aanleiding berichten in de media.
Maar ook zochten kamerleden, althans bij het convenant verpakkingen, tijdens
de totstandkoming actief contact met bij de onderhandelingen ambtenaren. Dit
convenant werd ter goedkeuring aan de kamer voorgelegd.
Aan de maatschappelijke verantwoording in brede zin wordt behalve door
openbare evaluaties in veel gevallen vormgegeven door het gericht uitnodigen
van belangengroepen (milieu-, natuur- en consumentenorganisaties) voor de
stuurgroepen, toezichtsorganen en evaluatiecommissies die rond de arrange-
menten worden ingesteld. Hiervan is met name bij arrangementen op nationale
schaal sprake; bij arrangementen met een aangrijppunt op provinciaal of
regionaal niveau wordt een dergelijke werkwijze nauwelijks gevolgd.
De beleidsevaluaties, die bij een aantal arrangementen deel hebben uitgemaakt
van de overeenkomsten, kunnen bij de verantwoording aan de politiek ook een
functie hebben in breder maatschappelijk verband. Afspraken over dergelijke
evaluaties zijn gemaakt in het kader van de BOOT (waarvan de REIS-regeling
deel uitmaakt) en de beide convenanten. De meeste zorg is besteed aan de
evaluatie van het convenant tropisch hout. Niet alleen zijn 3 periodieke
evaluaties afgesproken, bovendien is een werkelijk onafhankelijke evaluatie-
commissie ingesteld waarin noch de beleidsverantwoordelijke overheidsinstan-
ties, noch de private partners zitting hebben. De evaluatiecommissie van
BOOT daarentegen bestaat grotendeels uit direct bij het beleid betrokkenen
(VROM, IPO, VNG). De toezegde evaluatie van het Convenant Verpakkingen
is (met instemming van de politiek) nooit verschenen; toen duidelijk was dat
het convenant in verband met europese regelgeving door een nieuw zou
moeten worden vervangen, werd een evaluatie van het oude convenant niet
langer noodzakelijk geacht.
In principe hebben de openbare evaluaties een groot voordeel ten opzichte van
de normale politieke verantwoording, omdat daarmee een breder maatschappe-
lijk verband actief geïnformeerd wordt, niet slechts de politiek. De voorkeur
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verdient een onafhankelijke evaluatiecommissie, niet alleen omdat de beleids-
partners minder snel geneigd zullen zijn tot een kritisch oordeel over hun
eigen prestaties, maar ook omdat zij baat kunnen hebben bij een frisse blik op
de beleidsproblematiek.

4.6 Effecten en neveneffecten

Hoewel beleidsevaluatie geen onderdeel vormde van dit onderzoek, noden de
onderzoeksvragen ons er toch toe stil te staan bij de effecten en neveneffecten
die zijn opgetreden rond de onderzochte beleidsarrangementen. Uit de voor-
gaande paragrafen bleek dat veel van de veronderstelde risico's een zekere
"realiteitswaarde" hebben. In de meeste gevallen zijn verstrekkende gevolgen
echter uitgebleven; soms omdat een risico werd onderkend en adequaat werd
bijgestuurd, soms omdat het om "minor problems" gaat. In veel gevallen geldt
echter dat de risico's nog steeds actueel zijn en onwenselijke gevolgen nog
steeds kunnen optreden. Gedacht kan daarbij worden aan de situaties waarin
overheden voor de uitvoering van het beleid sterk afhankelijk zijn geworden
van private partijen. Ook kunnen onwenselijke gevolgen verborgen blijven
door inadequate monitoring.
In deze paragraaf worden de gevolgen van de arrangementen behandeld en
wordt waar mogelijk de relatie gelegd met de eerder gesignaleerde risico's.
De gevolgen zijn daarbij gegroepeerd in 3 groepen: het niet bereiken van
doelen, het optreden van ongewenste neveneffecten en aantasting van de
legitimiteit van de overheid. Er zij op gewezen dat het laatste aspect van een
andere orde is dan de eerste twee.

Doelbereiking
Met het oog op doelbereiking dient onderscheid te worden gemaakt tussen de
vraag of de doelen van arrangement bereikt zijn en de vraag of de beleidsdoe-
len zijn bereikt. Want in de vertaalslag van beleidsdoel naar arrangementsdoe-
len en de daarop van invloed zijnde beïnvloedingsprocessen kan veel verloren
gaan. In theorie zijn situaties waarin de beleidsdoelen wel en de arrangements-
doelen niet worden bereikt, of vice versa, denkbaar.
Mede gezien de in de vorige paragraaf behandelde problemen met betrekking
tot de monitoring van beleid kan in geen van de onderzochte gevallen met
zekerheid worden vastgesteld dat de doelen volledig zijn bereikt. Zo zijn voor
de SAB en de REIS-regeling geen betrouwbare gegevens beschikbaar over
respectievelijk illegale lozingen van scheepsafvalstoffen in de binnenvaart en
onjuist uitgevoerde tanksaneringen door hetzij erkende, hetzij niet-erkende
saneerders. Er worden uitsluitend gegevens verzameld met betrekking tot de
activiteiten die binnen het arrangement plaatsvinden, niet de volledige gege-
vens om te kunnen vaststellen of de beleidsdoelen worden gehaald.
In andere gevallen is het antwoord op de vraag of de doelstellingen zijn
bereikt sterk afhankelijk van de gekozen invalshoek. Een treffend voorbeeld is
het Convenant Tropisch Hout, waarbij de branche-organisaties zich schoorvoe-
tend akkoord verklaard met een te bereiken doelstelling, in de overtuiging dat
deze toch onhaalbaar zal blijken; dat blijkt ook, na enkele jaren. Het bedrijfs-
leven heeft tijd gewonnen en bovendien is de angel uit hardere acties tegen de
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handel in tropisch hout gehaald. Toch leent dit voorbeeld zich voor nuance-
ring. Weliswaar geldt onverbiddelijk dat de doelstelling niet is gehaald, maar
tegelijk kan, in navolging van de commissie die het convenant evalueerde,
worden gewezen op het feit dat de doelstelling was gebaseerd op een hoog
ambitieniveau en een onderschatting van de problematiek. Feitelijk heeft het
proces dat werd ingezet ertoe geleid dat veel kennis is verzameld over de
problematiek, dat een aanzienlijke mate van consensus is ontstaan over de
volgende stappen in het traject en dat er anno 1996 duurzaam geproduceerd
hout op de Nederlandse markt verkrijgbaar is. Naarmate men dergelijke
resultaten steviger aanzet verandert het antwoord op de vraag of de doelstel-
lingen zijn bereikt.
Bij de PPP-compostering kan een private partij hartelust experimenten onder
condities van een door de overheid gegarandeerde aan- en afvoer van zuive-
ringsslib en een gering financieel risico. De baten (zowel financieel als in
termen van kennis) komen ten gunste van de ondernemer. De kosten zijn
nauwelijks te controleren, het milieurendement (vooralsnog) laag, de klachten
van overlast veelvuldig. Als vandaag de balans wordt opgemaakt kan het
resultaat onmogelijk als gunstig worden beoordeeld. Maar als de PPP ertoe
zou leiden dat binnen enkele jaren voor heel Nederland een technologie
beschikbaar komt waarmee het slibprobleem schoon en effectief kan worden
opgelost, zal niemand er aan twijfelen dat de overheid hier een goede zaak
heeft gedaan.
Slechts in één geval kan ondubbelzinnig worden vastgesteld dat de doelen niet
zijn bereikt. In de BIM-casus werd het beleidsdoel, snellere en minder
gedetailleerde vergunningen niet bereikt. De oorzaak ligt in divergerende
overheidsambities op strategisch en operationeel niveau en misbruik van
vertrouwen door het bedrijf. Het niet behalen van de doelen kan in dit geval
mede worden geweten aan één van de veronderstelde risico's.

Ongewenste neveneffecten
De ongewenste neveneffecten van de arrangementen zijn-veelkleurig en
veelzijdig. Allereerst schaden de regelingen soms andere milieudoelen dan die
waar de regeling direct betrekking op heeft. De SAB-regeling werkt contra-
productief waar het afvalpreventie betreft. Het feit dat afval tegen geen of
geringe kosten kan worden afgegeven heeft namelijk tot gevolg dat eventuele
investeringen in afvalpreventie niet worden terugverdiend. De PPP Composte-
ring heeft voor omwonenden een lange periode van stankoverlast betekend.
Onder de sturingsstichting is, om sneller uit de verliezen te komen, verbrand-
baar afval gestort.
Regelingen, met name de financiële, kunnen ook nieuwe mogelijkheden tot
fraude bieden en tot nieuwe handhavingsinspanningen noden. Dit geldt met
name voor de SAB-regeling waarbij, in tegenstelling tot de sturingsstichting,
het systeem zelf weinig mogelijkheden biedt om fraude te ontdekken en aan te
pakken. Ook de afstemmingsproblemen met de reguliere handhaving, die in
paragraaf 4.5 aan de orde kwamen, kunnen onder de ongewenste neveneffec-
ten worden geschaard.

Een aspect dat buiten het kader van het onderzoek viel, maar voor de volle-
digheid wel verdient te worden genoemd, is dat van de (financiële) kosten en
baten die aan het beleid zijn verbonden. In de casus spelen ondermeer elemen-
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ten van hogere kosten voor burgers en het (eenzijdig) ten goede komen van
baten aan private organisaties.

Veel regelingen kennen mededingingsbeperkende aspecten, soms is zelfs
sprake van het bewust weren van "bedrijven van buiten" ter bescherming van
lokale economische en werkgelegenheidsbelangen. In de REIS-casus trachtten
de reeds gecertificeerde bedrijven via het opschroeven van de eisen - met
name op gebied van equipment - de toegangsdrempel voor nieuwkomers te
verhogen. Bij de beide PPP's werden lokale monopolies gecreëerd daar
eventuele concurrentie het bereiken van de doelen van zowel de betrokken
overheden als de betrokken bedrijven zou bedreigen. Ook bij de SAB-regeling
speelden marktordeningsmotieven van overheidszijde een rol; door het
aangaan van individuele contracten trachtte men bepaalde inzamelaars uit te
sluiten. Deze poging strandde, omdat de inzamelaars hun gelijk haalden bij de
rechter. De sturingsorganisatie openbaar lichaam ging, met oog op de provin-
ciale werkgelegenheid, telkens met dezelfde bedrijven in zee. Een projectvoor-
stel van een groot afvalbedrijf van buiten de provincie werd zelfs expliciet
geweigerd uit vrees dat deze onderneming vaste voet aan de grond zou
krijgen.
Naast de neiging partners uit bestaande netwerken te recruteren, zoals in
paragraaf 4.4 aan de orde kwam, kunnen aan de casus dus ook meer bewuste
motieven voor mededingingsbeperking worden ontleend. In de eerste plaats
betreft het het aantrekkelijk maken van bepaalde door de overheid gewenste
activiteiten, zoals uit de PPP-casus naar voren komt. In de tweede plaats
speelt een aantal factoren dat met "doelmatigheid" zou kunnen worden
aangeduid een rol: door het beperken van concurrentie kan een zeker prijsni-
veau worden gegarandeerd, dat als randvoorwaarde wordt gezien voor het
leveren van voldoende kwaliteit. Tegelijk betekent het een besparing op
handhavingskosten. Als derde factor kan de bescherming van de lokale
economie en/of werkgelegenheid worden genoemd.
Ingrijpen in de vrije mededinging brengt niet alleen het bereiken van doelstel-
lingen dichterbij, maar heeft ook een aantal keerzijden. Het tast de handelings-
vrijheid van bedrijven aan en het leidt ook tot ongelijkheid tussen bedrijven.
Verder kunnen de kosten voor de overheid, burgers en/of niet-deelnemende
bedrijven bij opgeworpen drempels voor toetreding hoger uitvallen dan bij
vrije prijsvorming, omdat de evenwichtsprijs niet kan dalen door een toename
van het aantal aanbieders. Dit nadeel kan zich voor doen, wanneer de overheid
zaken doet met één of enkele bedrijven en daarmee afspraken maakt over prij-
zen. In het geval van het openbaar lichaam zijn aanwijzingen, dat het zaken
doen met een beperkt aantal bedrijven en het niet letten op prijs-kwaliteit
verhoudingen leidde tot hogere tarieven voor burgers. Hoge prijzen kunnen
ook malafide bedrijven aantrekken, daar de opbrengsten uit crimineel handelen
stijgen.
Het gebrek aan concurrentie kan voorts op langere termijn het innovatie-
vermogen van de markt aantasten, zeker wanneer 'nieuw bloed' wordt
geweerd. Het ontbreken van de prikkel om de zaken beter, slimmer en
goedkoper dan anderen te doen kan tot starheid leiden en het algemeen belang
schaden.
Het ontbreken van aanbieders op een markt, of het in zee gaan met een
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beperkt aantal bedrijven, kan de overheid in een afhankelijkspositie doen
geraken. Zo moest in het geval van de PPP-compost de provincie geheel
vertrouwen op één bedrijf voor de verwerking van haar slib. Optreden tegen
zo'n bedrijf wordt daarmee minder makkelijk, laat staan het verbreken van de
samenwerking. Waar dit toe kan leiden is gebleken uit de affaire rond het
bedrijf TCR (zie Eshuis en Van den Berg, 1996).
De problematiek van mededingingsbeperking heeft in de afgelopen jaren veel
aandacht gekregen, met een (voorstel tot een) strengere mededingingswet als
resultaat. Het is de vraag of het nieuwe mededingingsregime het gebruik van
bepaalde alternatieve instrumenten niet in enige mate zal beperken. Regelingen,
die ten behoeve van het realiseren van milieudoelen (mogelijk) mededin-
gingsbeperkende gevolgen hebben, kunnen daarmee in een ander daglicht
komen te staan.

Legitimiteit
In hoofdstuk twee werd beargumenteerd dat alle steken die de overheid laat
vallen zich uiteindelijk kunnen vertalen in verlies van legitimiteit van de
overheid. De vraag of er ten gevolge van de onderzochte casus legitimiteits-
verlies is ontstaan laat zich echter niet makkelijk beantwoorden. Is een
snerend artikel in een vakblad voldoende om te concluderen dat de geloof-
waardigheid van de overheid in het geding is? Of dient sprake te zijn van een
breed in de media uitgemeten affaire, zoals de IRT-affaire, het CTSV-bestuur,
gouden handdrukken.
Dat een aantal van de door ons onderzochte regelingen en de rol van overhe-
den daarbij onderwerp zijn geweest van kritische berichten in de media is niet
verrassend, daar dit één van de selectiecriteria is geweest bij de keuze van de
casus. Toch is in slechts één geval sprake geweest van een echte "affaire", die
over een langere periode een belangrijk nieuwsitem werd in de provincie waar
de zaak zich afspeelde. In de andere gevallen is sprake geweest van eenmalige
nieuwsitems en beperkten de verdere beschouwingen zich tot de vakbladen.
Op basis hiervan zou men kunnen concluderen dat de aantasting van de
legitimiteit van de overheid meer een spookbeeld dan een reëel gevaar is.
Anderzijds kan men zich afvragen of eventuele aantasting van de legitimiteit
niet eerder een gevolg zal zijn van een opeenstapeling van (kleinere) affaires
en of het milieubeleid daarbij duidelijk kan worden onderscheiden van andere
beleidsterreinen. Van een brede maatschappelijke discussie rond de verande-
ringen in de instrumentatie van beleid, of de gevolgen daarvan, is echter
vooralsnog geen sprake. Wel heeft de problematiek aandacht in politieke en
bestuurlijke kringen.

4.7 Conclusie

In het eerste hoofdstuk van dit rapport werden twee vragen geformuleerd die
middels het empirisch onderzoeken zouden worden beantwoord. Deze vragen
luidden:
1 Welke risico's kleven blijkens literatuur, meningen in het milieubeleids-

veld en eigen empirische waarnemingen aan alternatieve vormen van
milieubeleidsontwikkeling en -instrumentatie?



2 Doen zich in de milieubeleidspraktijk omstandigheden en gebeurtenissen
voor die er op wijzen dat deze risico's realiteitswaarde hebben?

In de hoofdstukken twee en drie werden de risico's die in de literatuur
beschreven waren en in het beleidsveld leefden in beeld gebracht en opnieuw
geformuleerd als aandachtspunten in het onderzoek. Tevens werd, bij gebrek
aan heldere maatstaven, de aantasting van de legitimiteit van de overheid als
ultiem dreigingsbeeld geformuleerd. Daarbij werden groepen factoren veron-
dersteld die tot een dergelijke aantasting van legitimiteit zouden kunnen
leiden:
- onbetamelijke handelswijzen van overheidsinstanties of overheidsfunc-

tionarissen;
- onvolkomenheden in de beleidsarrangementen;
- en het niet bereiken van beleidsdoelen en/of het optreden van ongewenste

neveneffecten.
Met betrekking tot de eerste groep factoren moet worden geconcludeerd dat
we weliswaar voorbeelden hebben gevonden van handelswijzen die door
sommigen, althans door een deel van de door ons geïnterviewden, onbetame-
lijk werden geacht, maar geen uitwassen als corruptie of ernstige vormen van
belangenverstrengeling naar boven kwamen. De overheid bleek over het
algemeen - maar niet altijd - redelijk alert ten aanzien van de risico's bij de
publiek-private interacties.
Het beeld dat de tweede groep van factoren oproept is aanmerkelijk somber-
der. De overheid wist in veel gevallen nauwelijks grip te houden op het door
haar geïnitieerde beleid, ondermeer door inadequate monitoring. Bovendien
bleek een probleem op te treden dat in de hoofdstukken twee en drie nog niet
aan bod kwam: de effectiviteit van de arrangementen wordt ondergraven
doordat geen afstemming plaatsvind tussen handhaving van overheidswege en
de handhavingsactiviteiten die door de - private - arrangementsorganen worden
uitgevoerd.
Ook ten aanzien van de derde groep factoren moeten kritische noten worden
gekraakt. In verschillende gevallen werden beleidsdoelen niet bereikt. Daar-
naast traden in veel gevallen onvoorziene neveneffecten op, die zowel over-
heidsbelangen als belangen van derden schaadden.
Het antwoord op de onderzoeksvragen luidt dat de in de hoofdstukken twee en
drie geformuleerde risico's realiteitswaarde bezitten. Gevallen van omkoping,
corruptie en chantage zijn we niet tegengekomen. Wel kan aan de in de
hoofdstukken twee en drie genoemde risico's een nieuw worden toegevoegd:
de falende afstemming tussen publieke en private handhavingsactiviteiten.

Opvallend is, in het licht van de door ons gepostuleerde theorie, dat hoewel
uit het onderzoek dat aan de alternatieve beleidsarrangementen tal van tekort-
komingen kleven, er nauwelijks sprake is van aantasting van de legitimiteit
van de overheid. Een aantal redenen valt daarvoor wel te geven. Allereerst zal
pas breed gevoelde verontwaardiging ontstaan wanneer zaken ook breed in de
media worden uitgemeten. Dit is meestal niet het geval. Voorts kan de vraag
worden opgeworpen of het feit dat beleid niet altijd effectief is, onvoorziene
neveneffecten sorteert of onvolkomen bevat strijdig is met het beeld dat de
burger al heeft. Vermoedelijk is dat niet het geval. Tot slot kan worden
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gewezen op het feit dat in gevallen waarin in recente jaren de legitimiteit van
de overheid wel in geding was, het veelal gevallen betrof waar overheidsfunc-
tionarissen zich over de rug van de burger leken te verrijken (corruptiegeval-
len, gouden handdrukken); juist het soort gevallen waar we in dit onderzoek
niet op stuitten.



5

Discussie

Uit de in het voorgaande hoofdstuk besproken onderzoeksresultaten blijkt dat
de risico's die verondersteld worden samen te hangen met nieuwe vormen van
beleidsinstrumentatie weliswaar realiteitswaarde hebben, maar de ernst van de
gevolgen in de tien onderzochte gevallen lijkt vooralsnog mee te vallen.
Althans, hoe zwaar de ongewenste neveneffecten of ineffectiviteit van bepaal-
de arrangementen wordt aangezet is geen objectief gegeven, maar een kwestie
van smaak of perspectief. Dat de legimiteit van de overheid door het gebruik
van alternatieve instrumenten duidelijk wordt aangetast, het ultieme dreigings-
beeld dat in hoofdstuk drie werd geschetst, kan niet worden geconcludeerd.
Werd in het onderzoek vooral gelet op de negatieve consequenties van de
beleidsinstrumentatie, in een uiteindelijk oordeel ligt het voor de hand ook de
positieve consequenties mee te wegen. Arrangementen als de SAB-regeling, de
REIS-regeling en het convenant verpakkingen lijken, ondanks ongewenste
neveneffecten, een behoorlijk positief effect te sorteren, terwijl de handha-
vingslast waarmee de overheid wordt geconfronteerd beperkt is. Daarte-
genover staan arrangementen als de koppeling BIM-vergunningverlening, de
sturingsorganisatie Openbaar Lichaam, de PPP compostering en het convenant
tropisch hout waarbij aanzienlijk meer kanttekeningen zijn te plaatsen. Dat
betekent dat zowel de critici als de voorvechters van de nieuwe vormen van
instrumentatie hier het gelijk aan hun zijde vinden: enerzijds blijken de nieuwe
vormen van beleidsinstrumentatie een meerwaarde te kunnen vertegenwoordi-
gen ten aanzien van de meer klassieke aanpak, anderzijds gaan ze gepaard met
een breed scala van risico's die niet alleen de effectiviteit maar ook de
legitimiteit van het overheidshandelen bedreigen. Het onderzoek maakt
duidelijk dat de alternatieve instrumentatie een interessante optie blijft, maar
ook dat bij gebruik ervan de nodige waakzaamheid dient te worden betracht.
De ontwikkelingen in de instrumentatie van beleid zouden als een experimen-
teerfase kunnen worden beschouwd, waarin kritiek niet dient te worden
geschuwd maar nadruk dient te worden gelegd op de lering die uit de diverse
toepassingen kan worden getrokken en op het (doen) doorsijpelen van die
leerervaringen naar nieuwe situaties.

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksmateriaal vanuit verschillende invalshoe-
ken aan een nadere beschouwing onderworpen. Allereerst, in paragraaf 5.1,
wordt stilgestaan bij de vraag of de overheid zich laat inpakken. In paragraaf
5.2 wordt nader op de beleidsinstrumenten ingegaan en op de spanningsvelden
die kunnen ontstaan bij het onderbrengen van publieke taken bij privaatrechte-
lijke organen. Vervolgens wordt, in paragraaf 5.3, stilgestaan bij de waak-
zaamheid van de overheid bij publiek-private samenwerking en bij de rol van
ambtenaren in het bijzonder. Tenslotte wordt in paragraaf 5.4 ingegaan op de
verschillende percepties die schuilgaan achter de waardering van het alterna-
tieve beleidsinstrumentarium en de daaraan verbonden risico's.



5.1 Laat de overheid zich inpakken?

In de kritiek op alternatieve beleidsinstrumenten vormt de idee dat de overheid
zich door het bedrijfsleven "laat inpakken" een belangrijk item. De overheid
zou haar houding teveel op vertrouwen baseren, waar waakzaamheid geboden
is. In plaats van haar ambities op milieubeleid te verwezenlijken, biedt ze het
bedrijfsleven alle gelegenheid die af te zwakken. Private partijen weten de
dreiging van restricties ten opzichte van hun handelen af te wenden of zien
kans in de onderhandelingen "en passant" extra voordelen binnen te halen.
Bijvoorbeeld een verbetering van hun winstmogelijkheden door hoge tarieven
of het buiten spel zetten van concurrenten.
Om na te gaan of de overheid zich inderdaad laat inpakken werd in dit onder-
zoek de onderhandelingen rond de totstandkoming van de onderzochte instru-
menten aan een analyse onderworpen. Het daarbij gehanteerde perspectief was
dat van "ruil": de onderhandelingsresultaten, de keuze van partners en de mate
waarin de partijen hun doelen weten te realiseren worden als de uitkomst van
een ruilproces gezien. De uitkomsten van dat ruilproces worden in belangrijke
mate bepaald door de machtsmiddelen waarover de partijen beschikken, hun
kennispositie en de beschikbaarheid van alternatieven; kortom, de mate waarin
de ene partij van de andere afhankelijk is. Ter illustratie bij deze beschou-
wingswijze het volgende citaat:

Elke sociale interactie is in essentie ruil. Partijen treden bewust in sociale
interactie als ze bij zichzelf bepaalde behoeften waarnamen en als ze de
ander zien als de best beschikbare partij voor de bevrediging van die
behoefte. Onder best beschikbare partij wordt hier verstaan een partij, die
in vergelijking met andere partijen, de hoogste opbrengst oplevert tegen de
laagste kost. Die regel geldt ook omgekeerd bij de andere partij en, dus,
treedt bewuste sociale interactie alleen dan daadwerkelijk op als beide
partijen elkaar zien als de best beschikbare partij voor de bevrediging van
hun behoeften. Anders gezegd, bewuste sociale interactie verondersteld
een wederzijdse psychologische afhankelijkheid.' (J.B. Rijsman, 1983)

In de weergave van de casusposities in hoofdstuk 4 werd telkens ingegaan op
het publiek-private ruilproces dat in de onderhavige casus had plaatsgevonden.
Het beeld dat daaruit naar voren kwam liet zien dat de uitkomsten soms voor
de publieke en soms voor de private partij wat gunstiger leken. Met name daar
waar de overheidspartij zich in een afhankelijke positie bevond (of manou-
vreerde), zoals bij de PPP's, wisten private partijen meer garanties voor
positieve opbrengsten te realiseren dan de overheidspartij. Vanuit een ruilop-
tiek bezien is dat een te voorspellen uitkomst en geen reden om te veronder-
stellen dat de overheid zich in heeft laten pakken. Tegelijk moet worden
opgemerkt dat afhankelijksposities geen statisch gegeven zijn. De mate waarin
men van een bepaalde partij afhankelijk is direct verbonden aan het aantal
beschikbare alternatieven. In dat licht is het opmerkelijk hoe snel de overheid
zich aan een bepaalde oplossing en een bepaalde partij commiteert. Ook de
kennispositie is een beinvloedbare variabele: partijen kunnen hun positie
versterken door in kennis te investeren alvorens het ruilproces aan te gaan.
Met betrekking tot de machtsmiddelen is kenmerkend dat de overheid in
principe over een ruim arsenaal van middelen beschikt (ondermeer sanctie- en
beloningsmacht) maar bij het ingaan van een alternatief traject een deel van



deze middelen bij voorbaat uitsluit.

Dat volgens sommigen de overheid zich in alternatieve trajecten weldegelijk
laat inpakken heeft ondermeer te maken met het feit dat in veel gevallen niet
de balans van het ruilproces zelf wordt opgemaakt, maar dat de verdeling van
opbrengsten, inclusief de onvoorziene neveneffecten, op langere termijn
centraal wordt gesteld. Uit een dergelijke analyse kan wel eens blijken dat een
aanvankelijke "winnaar" uiteindelijk toch de rekening gepresenteerd krijgt. In
dit onderzoek is de verdeling van opbrengsten niet volledig in kaart gebracht.
Zo is weinig aandacht geschonken aan de financiële consequenties van de
arrangementen, hetgeen als een gemis kan worden ervaren. Het onderwerpen
van eik van de onderzochte casus aan een volledige beleidsevaluatie paste niet
binnen de kaders van dit onderzoek, zodat genoegen moest worden genomen
met hetgeen door anderen reeds was verricht: soms heel veel, maar in andere
gevallen vrij weinig. Desondanks kan worden gewezen op het feit dat, waar de
direct bij het beleidsterrein betrokkenen waken voor hun eigen opbrengsten,
nogal eens negatieve opbrengsten ontstaan voor derden. Een voorbeeld is de
beperking van mededinging, maar ook de jarenlange stankoverlast die de PPP
compostering voor omwonenden betekende. De in paragraaf 4.8 opgesomde
neveneffecten maken duidelijk dat ook belangen van overheden die niet direct
bij de arrangementen betrokken zijn schade kunnen oplopen. Het scala aan
neveneffecten kan als. indicatie worden opgevat dat meer aandacht voor
verderstrekkende consequenties van de arrangementen wenselijk is. In het licht
van de in deze paragraaf opgeworpen vraag moet gewezen worden op het feit
dat de publieke en private partners in veel gevallen niet zozeer elkaar, alswel
buitenstaanders "inpakken".

5.2 De instrumenten

5.2.1 De keuze tussen klassiek en alternatief

Een fors deel van de kritiek die in het verleden is geuit op nieuwe vormen van
beleidsinstrumentatie is gebaseerd op de gedachte dat de alternatieve trajecten
riskanter zijn en minder waarborgen kennen dan de klassieke en dat daarom de
klassieke de voorkeur zouden verdienen. Uit het onderzoek mag inderdaad
worden geconcludeerd dat de alternatieve trajecten door minder waarborgen
zijn omgeven. De aanname dat sprake zou zijn van een keuze tussen klassieke
of alternatieve beleidsinstrumentatie blijkt echter in veel gevallen onterecht.
Vaak blijkt een beleidsprobleem zich nauwelijks te lenen voor een klassieke
aanpak en is sprake van een keuze tussen alternieve instrumentatie of niets
doen. Het accepteren van geringe waarborgen in een alternatief traject lijkt
vaak te zijn ingegeven door de gedachte dat als enig effect wordt gesorteerd,
dit nog immer beter is dan niets doen.
Aan de casus kunnen zes argumenten worden ontleend om bij bepaalde
beleidsproblemen voor alternatieve instrumenten te kiezen:
- het is niet mogelijk om het probleem via wet- of regelgeving aan te

pakken;
- het succes van de regeling is sterk afhankelijk van het draagvlak;
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de kennis om tot kwalitatief goede regelgeving of oplossingen te komen
ontbreekt;
er is snel resultaat gewenst, het komen tot wetgeving duurt te lang;
het gaat om een regeling voor een korte periode, wetgeving is een te
zwaar middel;
het past in de tijdgeest of mode.

Uit het onderzoek blijkt dat met name in de één na laatste overweging een
gevaar schuilt: regelingen die voor een korte periode werden beoogd vallen in
praktijk moeilijk af te schaffen. Bij het derde en vierde argument speelt de
behoefte aan flexibiliteit een belangrijke rol: wetgeving komt niet alleen traag
tot stand, ook het doen van aanpassingen is een traag proces. Bij alternatieve
instrumenten is consensus onder de betrokkenen over het algemeen al voldoen-
de om de regels te wijzigen, zowel inhoudelijk als procedureel, en kunnen
bovendien gemakkelijker nieuwe partijen worden betrokken. In een onzekere
en snel veranderende omgeving zijn dit belangrijke voordelen. Met betrekking
tot het derde argument moet voorts worden opgemerkt dat wanneer de
overheid in haar kennisgebrek tracht te voorzien door een partner te kiezen
die wel over kennis beschikt (voorbeeld: de PPP compostering) de kans te
worden ingepakt levensgroot aanwezig is. Zelf in kennis investeren zou op
termijn wel eens gunstiger kunnen uitpakken.
Het zesde argument is enigszins irrationeel: "omdat het mode is" of "omdat
we dingen tegenwoordig zo doen". Toch bleek dit in een aantal gevallen een
belangrijke beweegreden: convenanten werden mede afgesloten omdat het
beleid is zaken op die wijze aan te pakken, ook de koppeling van BIM en
vergunningverlening kwam mede om die reden tot stand.

Hoewel ze geen expliciet onderwerp van studie vormden en niet systematisch
zijn onderzocht, kwamen in de interviews enkele recente ontwikkelingen in de
beleidsinstrumentatie naar voren. Opgemerkt dient te worden, dat het soort
instrument dat wordt ingezet, afhankelijk is van de te ondervangen problemen.
Veranderen de problemen, dan zal ook de inzet van instrumenten. Zo zijn
afvalsturingsorganisaties en de expliciete koppeling van BIM en vergun-
ningverlening naar oordeel van de respondenten zo langzamerhand passé. Ten
aanzien van de afvalsturingsorganisaties en de veranderende problemen op het
gebied van afvalstoffenbeleid wijzen we op het rapport van de commissie
Epema-Brugman, waarin ondermeer wordt gepleit voor een meer landelijke
vorm van sturing.
In opkomst zijn de instrumenten waarmee hergebruik en recycling wordt
gestimuleerd: statiegeldregelingen en verwijderingsbijdragen. Dat aan die
regelingen risico's kleven die vergelijkbaar zijn met de in dit rapport behan-
delde regelingen moge blijken uit het feit dat de eerste berichten over onregel-
matigheden rond de verwijderingsbijdrage voor auto's hebben inmiddels de
kranten hebben bereikt.
Opmerkelijk was dat bij enkele respondenten uit de private sector de sympa-
thie voor alternatieve instrumenten tanende was. In sommige gevallen gaven
zij weer de voorkeur aan de duidelijkheid en rechtlijnigheid van klassieke
regulering. Daarbij speelt het feit dat een deel van de verwachtingen die de
alternatieve instrumenten bij hen opriepen over de wijze waarop overheid en
bedrijfsleven voortaan gezamenlijk problemen zouden oplossen niet zijn



ingelost. Dat is niet verrassend als men de discrepantie tussen theorie en
praktijk in beschouwing neemt die bijvoorbeeld uit de koppeling BIM en
vergunningverlening naar voren komt. Ook de wijze waarop de inzamelaars in
de SAB-casus werden aangepakt is een andere dan men zou verwachten waar
de "verinnerlijking" van beleid als adagium geldt. Maar ook puur zakelijke
argumenten kunnen een rol spelen. Zo concludeerde een respondent die zijn
eigen bedrijf als voorloper in de branche beschouwde, dat de slimme oplossin-
gen die zijn bedrijf invoerde in werkmethoden en werkprocessen tot voorbeeld
werden gesteld en vervolgens snel door concurrenten werden opgepikt.

5.2.2 De alternatieven in een vacuum

In paragraaf 4.7 kwamen de afstemmingsproblemen tussen handhaving door
privaatrechtelijke uitvoeringsorganen en handhaving van overheidswege aan de
orde. Van beide zijden dient rekening te worden gehouden met de gevoelig-
heid van informatie over bedrijven, waardoor uitwisseling van informatie
geheel uitblijft, noch afstemming van controle-acties en dergelijke tot stand
komt. Geconcludeerd werd dat de alternatieve trajecten zich op dit punt in een
vacuum bevinden.
Ook op ander fronten bevinden de instrumenten zich in een vacuum. Zo
bestaat nog veel onduidelijkheid over de juridische status van afspraken die in
publiek private samenwerkingsverbanden tot stand komen en is er weinig
jurisprudentie op dit gebied.
Wat betreft de totstandkoming van de arrangementen geldt, dat de alternatieve
instrumenten zich ontrekken aan checks-and-balances die in de loop der jaren
in het klassieke traject zijn aangebracht. Bij klassieke instrumenten hoort een
beoordeling vanuit handhavingsoptiek tot de vaste spelregels. In 1996 zijn daar
spelregels ten aanzien van de doorberekening van handhavingskosten bijgeko-
men. De alternatieve instrumenten lijken zich op dit punt (nog) in een vacuum
te bevinden; de eisen die ten aanzien van klassieke instrumenten gelden,
gelden niet perse voor de alternatieve.
Voor elk van de onderzochte instrumenten geldt desondanks dat aan de wijze
van handhaving aandacht is geschonken. Een inbreng van een "afdeling
handhaving" is echter niet immer aan de orde geweest. Voorts zijn in de
stuurgroepen en colleges die de regelingen bewaken de handhavers soms
opvallend afwezig (in tegenstelling tot de regelaars).
De bovenstaande kwesties roept de vraag op, of er geen formele 'spelregels'
moeten zijn, waaraan een alternatief traject moet voldoen. Ten aanzien van het
gebruik van convenanten zijn een enkele jaren geleden al wel aanwijzingen
van regeringszijde verschenen. Ook werd door enkele "grootgebruikers" in
1992 een gebruikscode voor milieuconvenanten opgesteld. Op deze wijze is
het instrument enigszins uit het vacuum getrokken, maar er zijn bijvoorbeeld
nauwelijks expliciete regels gesteld met betrekking tot informatie aan de
politiek. Voor de andere instrumenten die in dit rapport zijn behandeld is het
nog niet tot het stellen van gebruiksregels gekomen, ondanks pleidooien uit de
juridische hoek voor aanwijzingen voor zelfregulering.

-67-



5.3 Waakzaamheid

Uit het empirisch onderzoek bleek dat, hoewel zich in de onderzochte arrange-
menten tal van risico's voordeden, deze over het algemeen niet tot ernstige
gevolgen hebben geleid. Een van de redenen daarvoor was dat de overheid de
risico's vaak tijdig onderkende en adequate maatregelen nam om de dreiging
af te wenden. Uit de interviews bleek dat overheidsorganisaties bijvoorbeeld
maatregelen nemen om het gevaar van collusie te vermijden. Ambtenaren
werden, door zowel publieke als private onderhandelaars over het algemeen
alert geacht. In deze paragraaf wordt nader stilgestaan bij de waakzaamheid
van overheden.

5.3.1 De arrangementen

In paragraaf 4.6 werd ingegaan op de wijze waarop de overheid zicht tracht te
houden op de resultaten van de aangegane arrangementen en op de mogelijk-
heden om, indien wenselijk, het ingezette beleid bij te sturen. Daarbij bleek in
veel gevallen de monitoring van het beleid tekort schoot. Daarnaast schoten in
een aantal gevallen ook de sturingsmogelijkheden tekort. Los van de meetpro-
blemen die hierbij rol speelden, kunnen vraagtekens worden gesteld bij waak-
zaamheid van de overheid: in de met tal van risico's gelardeerde beleidstrajec-
ten lijken het verkrijgen van garanties voor valide informatie en mogelijkhe-
den om bij te sturen toch een eerste vereiste.
Voorts is op verschillende plaatsen in dit rapport het thema van afhankelijk-
heid aangesneden. De overheid lijkt weinig alert op het feit dat zij door zich
aan één partij te committeren haar doelbereiking van die ene partij afhankelijk
maakt en in praktijk haar mogelijkheden om die partij bij te sturen ernstig
beperkt. Het milieuschandaal rond Tankcleaning Rotterdam heeft duidelijk
gemaakt waartoe dergelijke situaties kunnen leiden. De onderzochte casus
maken duidelijk dat bij de alternatieve beleidsinstrumentatie regelmatig
dergelijke (semi-)monopolies totstandkomen.

5.3.2 De rol van de ambtenaar

In paragraaf 4.4 werd zijdelings ingegaan op de lastige positie die individuele
ambtenaren kunnen hebben in beleidstrajecten. Soms treden zij, noodgedwon-
gen, relatief autonoom op, bij gebrek aan aandacht van hun achterban voor het
beleidsterrein. Bij verschillende arrangementen bleek dat in de uitvoeringsfase
één ambtenaar zich als een ware spin in het web ontspon: de rol van beleids-
maker wordt uitgebreid met het toezichthouden op de uitvoering van beleid
(via vertegenwoordiging in het toezichtsorgaan) en het evalueren van het
beleid (via vertegenwoordiging in de evaluatiecomissie). Hoewel we geen
enkele reden hebben te twijfelen aan de integriteit van de betreffende ambtena-
ren, mag worden opgemerkt dat waar collusie en omkoping als risico's
worden gezien, hier de kat op het spek wordt gebonden. Tegelijk bleek binnen
een aantal overheidsorganisaties expliciete regels te zijn gesteld om dergelijke
risico's in te dammen. Het betreft niet alleen het melden van ontvangen atten-
ties, maar ook regels als het nooit alleen laten onderhandelen door ambtena-
ren. Eén van de sturingsorganisaties ging zover regelmatig de contractering
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van bedrijven te laten napluizen door een particulier detectivebureau.
Voorts geldt bij het onderhandelen over publiek-private arrangementen voor
overheidsorganisaties een dilemma rond de keuze van de onderhandelaar.
Daarbij wordt soms voorrang gegeven aan materiedeskundigheid, soms aan
onderhandelingsvaardigheden en soms aan juridische kennis. Het feit dat deze
kennis en vaardigheden zich zelden in één persoon verenigd vinden pleit er
des te sterker voor meerdere personen bij de onderhandelingen in te zetten.
Verder is het opvallend, dat ten aanzien van de beoordeling van belangenver-
strengeling er een verschil is tussen lagere ambtenaren en hogere ambtenaren
en bestuurders. Lagere ambtenaren zullen er alert op moeten zijn, dat zij
worden geacht het beleid rechtlijnig uit te voeren: slechts één besluit is het

juiste. Wijken zij af van die lijn, dat kan dat bij de buitenwacht leiden tot de
schijn van belangenverstrengeling. Hogere ambtenaren en bestuurders worden
daarentegen veel meer geacht meerdere belangen af te wegen, bijvoorbeeld
zowel milieuhygiënische als economische. Zij kunnen verder hun eventuele
nevenfuncties doorgaans goed beredeneren door te wijzen op het belang van
informatie en invloed. Wel geldt natuurlijk: hoge bomen vangen veel wind.
Met name over mogelijke belangenverstrengeling van hoge functionarissen
wordt bericht in de media, met alle gevolgen van dien voor de legitimiteit van
de overheid.
Interessant is overigens, dat waar voor onderhandelende overheidsfunctionaris-
sen de kans op belangenverstrengeling toeneemt, tegelijk de controleerbaarheid
en transparantie afnemen. Een gebrek aan controleerbaarheid en transparantie
moeten wellicht als een belangrijker risico worden gezien dan het hebben van
privébelangen (bijvoorbeeld het hebben van aandelen of een bestuursfunctie bij
een bedrijf) of uit banden voortvloeiende verplichtingen (bijvoorbeeld familie-
banden). Immers de privébelangen en andere uit de aard van commitment
voortvloeiende belangen kunnen zeer wel in het verlengde liggen van andere
belangen.

5.4 Risico's: een kwestie van perceptie?

We stipten eerder in dit hoofdstuk al aan, dat de beoordeling van het succes of
falen van een arrangement sterk afhankelijk is van hoe men naar zo'n arrange-
ment kijkt. In deze paragraaf gaan we in op enkele verschillen van percepties
die door de veronderstelling van veel risico's heen spelen.

5.4.1 Regelaars versus handhavers

De veronderstelling, dat aan alternatieve beleidsinstrumenten de nodige
risico's kleven, leeft zeker in de hoek van de handhavers. Hun kritiek spitst
zich toe op de controle op de naleving van de regelingen (zowel controleer-
baarheid als daadwerkelijke controle), het treffen van sancties (zowel de
mogelijkheden daartoe als het daadwerkelijk toepassen ervan) en de discutabe-
le rol van overheden in dat geheel. In de meeste gevallen vormen ook de
geringe waakzaamheid van de overheid en de slinkse handelswijzen van
ondernemers belangrijke elementen in de kritiek.
Heel anders is de beschouwingswijze van de respondenten in het onderzoek
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die betrokken waren bij het ontwerp van de regelingen: de "regelaars" of
probleemoplossers. Voor hen staat het oplossen van een probleem centraal en
ze baseren hun oordeel over de regeling in de eerste plaats op de mate waarin
de regeling werkelijk bijdraagt in het oplossen van het probleem. Een treffend
voorbeeld daarvan vormde de respondent die regeling waarbij hij was betrok-
ken met een " 10 min" beoordeelde; de regeling droeg in sterke mate bij aan
de oplossing van het probleem. De respondent schatte dat op circa 5% van de
transacties die onder de regeling plaatsvonden gefraudeerd werd; afgezet tegen
de mate van doelbereiking beschouwde hij dit blijkbaar als een "minor
problem". Het oordeel van handhavers over de betreffende regeling is sterk
negatief gekleurd; zij worden geconfronteerd met frauderende bedrijven en de
fraudemogelijkheid bestaat bij gratie van de (slechte) regeling.
Het lijkt in het bovenstaande voorbeeld evident dat het wenselijk geweest ware
dat bij het ontwerp van de regeling de mogelijkheden tot fraude beter onder-
zocht waren en de regeling op dit punt van adequate "checks-and-balances"
was voorzien. Uit de interviews is gebleken dat de mogelijkheid tot fraude in
de ontwerpfase inderdaad aan de orde was geweest, maar de "checks-and-
balances" voldoende werden.geacht. Dat desondanks mogelijkheden tot fraude
bleven bestaan was bekend en vormde een ingecalculeerd risico. In de ogen
van de "regelaars" vormde de handhaving een vangnet onder de regeling en
paste hun corrigerend optreden binnen hun normale taakuitoefening. Naar hun
idee was de situatie feitelijk niet anders dan bij nieuwe wetgeving; ten gevolge
van wetgeving worden bepaalde gedragingen strafbaar en ontstaat vanzelf
behoefte aan handhaving.
De verhouding tussen de regelaars en de handhavers vertoont de nodige over-
eenkomsten met de verhouding tussen vergunningverleners en handhavers. In
beide gevallen kan worden gesteld dat een vorm van "georganiseerd onbegrip
of wantrouwen" van de kant van handhavers tot de regels van het spel
behoort. De irritatie bij de regelaars, wanneer handhavers hun creatieve arbeid
op basis van wat "minor problems" als broddelwerk bestempelen, is begrijpe-
lijk. Even begrijpelijk is de frustratie bij handhavers, wanneer de vrucht van
hun noeste arbeid door één-of-andere hotemetoot (de regelaars bevinden zich
hoog in de hiërarchie) als nauwelijks belangrijk, dan wel als muggenzifterij
wordt afgedaan. In termen van organisatieproblemen lijkt de verhouding sterk
op de klassieke tegenstelling tussen innovatie- en produktiefuncties: de vele
conflicten die zich tussen deze functies voordoen zijn te verklaren uit een
fundamenteel andere kijk op de werkelijkheid. Voor "innovatie" geldt een
brede, strategische blik, gericht op de lange termijn, voor produktie een
nauwe, operationele blik, gericht op de kortere termijn.` Ook de typering
miljoenencultuur versus centencultuur mag van toepassing worden geacht.
Zoals in een voorgaande paragraaf al beschreven hebben handhavers niet altijd
inspraak bij de totstandkoming en uitvoering van alternatieve arrangementen.
Zowel met oog op de kwaliteit van de arrangementen als met oog op het
georganiseerde onbegrip tussen regelaars en handhavers valt er het nodige
voor te zeggen om handhavers daar meer invloed te geven.

6 Dit neemt overigens niet weg dat ook binnen de handhaving functies kunnen worden onder

scheiden die meer strategisch en op de lange termijn gericht zijn.



5.4.2 Wachters en koopmannen

Eén van de aan de verschillende percepties van risico's ten grondslag liggende
redenen is de waardering van wat een ambtenaar behoort te doen en te laten.
In dit verband spreekt men wel van het waardenconflict tussen 'wachters' en
'koopmannen'. 'Wachters' zijn de ambtenaren uit één stuk, die staan voor het
algemeen belang, 'koopmannen' zijn - kortweg - ondernemers met vooral oog
voor eigen belang. Hoewel aangesteld als `wachter' van het algemeen belang,
kan een publieke functionaris die regelmatig in ondernemerskringen verkeert
zich de gedragingen van een `koopman' eigen maken.' Sterker nog, met het
oog op efficiency en effectiviteit wordt een meer bedrijfsmatige wijze van
werken binnen de overheid gepropageerd.
Hierdoor kunnen er conflicten ontstaan tussen wat op grond van het waar-
denstelsel van de wachter mag worden verwacht van de publieke functionaris
en wat deze feitelijk doet. Wat voor een koopman namelijk een deugd is, kan
voor een wachter een zonde zijn. Zo begaat een ambtenaar die bestuurder is
van een uitvoeringsorganisatie absoluut een zonde wanneer hij in zijn vrije tijd
informatie doorgeeft aan een oud-collega die bij een bedrijf is gaan werken dat
commerciële banden heeft met die organisatie. Wat in zo'n geval op de markt
een vriendendienst heet te zijn, wordt in de publieke sector aangemerkt als
belangenverstrengeling of machtsbederf.
In de bestudeerde casus zijn we in een enkel geval gestuit op verontwaardiging
over het gedrag van publieke functionarissen. Zo ontstond bij de inzamelaars
in de SAB-casus verontwaardiging op het koopmansgedrag in de onderhande-
lingen door de overheidsvertegenwoordiger. In de sturings- en PPP-zaken
hadden bepaalde omstanders hun bedenkingen bij de ondernemende koers van
ambtenaren en bestuurders. De verontwaardiging over een ondernemende
overheid ging soms gepaard met het vermoeden dat er sprake was van belan-
genverstrengeling, zoals de dubbelrol van de gedeputeerden/commissarissen
bij de sturings-NV in de zaak sturingsstichting.
Ambtenaren en bestuurders die regelmatig met private partijen overleggen en
onderhandelen blijken koopmansgedrag aanvaardbaar te vinden vanuit het
algemeen belang dat men dient. Zo wordt nog wel eens gemanipuleerd met
informatie, omdat dat 'in het algemeen belang' is.
Dat de overheid in toenemende mate als koopman optreedt, betekent niet dat
de rol van de wachter is uitgespeeld. Uit het onderzoek kan worden gecon-
cludeerd dat binnen de overheid sprake is van verschillende en regelmatig
conflicterende rollen. Een treffend voorbeeld daarvan levert de casus koppe-
ling BIM-vergunningverlening, waar de ene overheidsafdeling in de rol van
koopman tot zaken tracht te komen, terwijl de andere afdeling in de wachters-
rol het proces met argusogen volgt en dwarsboomt. Bij het convenant tropisch
hout zagen we de departementen dusdanig gepreoccupeerd met hun rol als
wachter van hun specifieke deelbelang dat men onmachtig was als koopman
tot zaken te komen.
Verwacht mag worden dat de overheid als koopman kritiek zal blijven
ontmoeten. Anderzijds kan worden gesteld dat de maatschappij nog moet

7 J. Jacobs, Systems of Survival: A Dutlogue on the Moral Foundations of Commerce and

Politics, Londnn, Hodder & Stoughton, 1992.
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wennen aan de veranderende rol van de overheid. Mogelijk zal het beeld van
hoe een ambtenaar of bestuurder zich dient te gedragen gaandeweg verande-
ren.

5.4.3 Perspectieven van overheidssturing

Beschouwingen over de sturende rol van de overheid bewegen zich tussen
twee ideaaltypische schema's. In het ene schema geeft de overheid vanuit een
hiërarchische positie rechtstreeks sturing aan de samenleving. In dit schema is
de overheid hoeder van het algemeen belang en is beleid een produkt van
publieke wilsvorming. In het andere schema is de overheid een conglomeraat
van publieke organisaties die een positie innemen tussen tal van maatschappe-
lijke organisaties die deelbelangen vertegenwoordigen. In dit schema geven
overheidsorganisaties sturing aan beleidsnetwerken en is beleid een produkt
van publiek-private overlegrondes en onderhandelingen.
Op beide schema's is kritiek mogelijk. Zo wordt het laatste schema bekriti-
seerd vanuit het eerste, zoals blijkt uit de min of meer gelijkluidende waar-
schuwingen van Nelissen (1992) en Habermas (1986). Volgens de laatste heeft
de in de jaren tachtig oplevende neo-conservatieve politiek in westerse landen
ertoe geleid dat steeds meer maatschappelijke vraagstukken uitonderhandeld
worden in een democratisch oncontroleerbaar schemergebied tussen overheid
en burgers:

`Wildgroei van verlangens' en `onregeerbaarheid' zijn trefwoorden voor
een politiek die een sterke ontkoppeling beoogt tussen openbaar bestuur en
publieke wilsvorming. In dit verband worden neo-corporatistische ontwik-
kelingen bevorderd: er vindt activering plaats van het vermogen van.
maatschappelijke organisaties om maatschappelijke processen buiten de
politiek om te sturen...[...]... De overdracht van normatief geregelde
parlementaire bevoegdheden naar louter functionerende onderhandelings-
systemen, reduceert de staat tot een onderhandelingspartner naast anderen.
De verschuiving van bevoegdheden naar het neo-corporatistische schemer-
gebied, onttrekt steeds meer maatschappelijke vraagstukken aan een wijze
van besluitvorming, waarbij men in constitutioneel opzicht eraan gehouden
is met alle in het geding zijnde belangen in gelijke mate rekening te
houden' (Habermas 1986)

Veel van de in dit onderzoek geformuleerde risico's hangen samen met deze
kritiek. Zo werd als risico genoemd dat publiek-private beleidsvorming ten
koste kan gaan van democratische controle en het sturend vermogen van de
overheid. Zo ook werd als risico geformuleerd dat bij gebrek aan spelregels
voor publiek-private beleidsvorming een schemergebied kan ontstaan waarin
ruimte is voor dubieuze beinvloedingsstrategieën en onnavolgbare besluitvor-
ming.
Bij nader inzien blijken sommige risico's een kwestie van perspectief te zijn.
Uit de casus blijkt, dat in het kader van publiek-private beleidsvorming en
beleidsuitvoering doorgaans tal van spelregels en procedures zijn ontwikkeld
waardoor er licht schijnt boven het veronderstelde schemergebied. De meeste
van de arrangementen kennen verantwoordingsprocedures en controlestelsels,
die maken dat de overheid kan sturen en dat democratische controle kan
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plaatsvinden. Daarmee is niet gezegd, dat dit niet voor verbetering vatbaar is.
Ook komt uit het onderzoek naar voren dat beleidsactoren zich doorgaans
welvoegelijk gedragen naar een aantal ongeschreven regels van betamelijke
beleidsbeïnvloeding. Niettemin stuitten we op een aantal grensgevallen van
onbetamelijke beïnvloeding dat erop duidt dat het noodzakelijk kan zijn aan de
hand van een aantal normatieve maatstaven eenduidiger spelregels te ontwik-
kelen. Hetzelfde geldt in grote lijnen ook voor de wijze waarop besluitvor-
ming plaatsvindt. In een aantal gevallen blijkt namelijk niet duidelijk te zijn of
aan een ingezette koers een formele beslissing ten grondslag heeft gelegen dan
wel hoe bepaalde beslissingen tot stand zijn gekomen.

5.5 Afsluitend

De laatste paragrafen maken duidelijk, dat de risico's van alternatieve instru-
menten tot op zekere hoogte kunnen worden beschouwd als kwestie van
perceptie. Ideaalbeelden over hoe een overheid en haar dienaren in de maat-
schappij staan liggen ten grondslag aan veel van de veronderstelde risicoscena-

rio's. Dit onderzoek heeft evenwel ook aangetoond, dat vanuit het oogpunt
van de legitimiteit diverse geformuleerde risico's wel degelijk realiteitswaarde
hebben.
Het alternatieve beleidstraject is met andere woorden niet ontbloot van
gevaren. Sommige van die gevaren gelden net zo goed voor traditionele
vormen van sturing, andere hangen veel meer samen met het karakter van
alternatieve beleidsinstrumenten en de wijze van totstandkoming. In het laatste
hoofdstuk doen we enige aanbevelingen om een aantal van de risico's te
ondervangen of te verzachten.



6

Aanbevelingen

De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding om een inperking van
het gebruik van alternatieve regulering voor te stellen. Wel kan worden
geconcludeerd dat alternatieve regulering bepaalde problemen kent en dat het
wenselijk is de beleidsprocessen en beleidsarrangementen met meer waarbor-
gen te omkleden. In de inleiding van hoofdstuk vijf werd gesteld dat alterna-
tieve vormen van beleidsvorming en beleidsinstrumentatie zich in een experi-
menteerfase bevinden en dat lering dient te worden getrokken uit de ervarin-
gen die hiermee worden opgedaan. Met het oog op de derde onderzoeksvraag
in hoofdstuk 1 doen we enige aanbevelingen.

In hoofdstuk 5 werd geconcludeerd, dat in de meeste gevallen geen sprake is
van een keuze tussen alternatief en klassiek instrumentarium. Waar die keuze
in principe wel bestond vond echter nauwelijks een rationele afweging van
opties plaats; er werd bijvoorbeeld voor een alternatief instrument gekozen
omdat het op dat moment beleid was de zaken zo aan te pakken. Hieruit volgt
de aanbeveling alvorens te kiezen, eerst verschillende (klassieke en alternatie-
ve) opties met de daaraan verbonden voor- en nadelen in te kaart te brengen.
Relevante criteria waarop de opties zouden moeten worden getoetst zijn
ondermeer de te verwachten effectiviteit, handhaafbaarheid, kosten, draagvlak
en inferenties met bestaande wet- en regelgeving.
Ook ten aanzien van de keuze van partners en adviseurs blijkt uit het onder-
zoek dat het in kaart brengen van verschillende opties nauwelijks gangbaar is.
Het is aan te raden ook buiten de directe omgeving te zoeken naar (meer)
geschikte kandidaten en te handelen conform de aanbestedingsregels voor de
overheid (zeker waar het gaat om partners in de uitvoering, zoals bij PPP's,
maar ook ten aanzien van externe adviseurs). Situaties waarin de overheid zich
tè snel en tb sterk aan één partner commiteert dienen te worden vermeden.
De vraag hoeveel partners moeten worden betrokken bij beleidsvormings- en
beleiduitvoeringsarrangementen laat zich niet altijd makkelijk beantwoorden.
Het dilemma is, dat men moet kiezen tussen snel zaken doen (weinig partners)
en een breed draagvlak (veel partners). Aan beide opties kleven voor- en
nadelen. Het verdient aanbeveling wegen te verkennen die aan beide overwe-
gingen tegemoetkomen: bijvoorbeeld zaken doen met een beperkt aantal
partners, maar tussentijds wel een brede klankbordgroep de gelegenheid geven
te adviseren.
Heeft de overheid eenmaal een partner of meerdere partners op het oog, dan
zouden bedrijven en personen gescreend moeten worden, niet alleen om
infiltratie van malafide bedrijven te voorkomen, maar ook om niet voor
verrassingen komen te staan ten aanzien van concernverbanden. Indien bij
screening gebruik wordt gemaakt van grijze-veld-registers of andere vergelijk-
bare bronnen, kan dit problemen opleveren bij het motiveren van een weige-
ring. Het kan dan namelijk gebeuren dat het openbaar bestuur weet heeft van
criminele activiteiten van een bepaalde persoon of een bedrijf, maar gegeven



deze kennis niet in staat is de weigering te motiveren volgens de eisen die het
AWB aan elke bestuurlijke beslissing stelt (Struiksma/Michiels, 1994).
Regelgeving op dit punt zou wenselijk zijn om te voorkomen dat malafide
gebleken bedrijven of personen ongewenst partner moeten blijven.

Overheidsvertegenwoordigers bleken zelden tevoren een analyse te maken van
de onderhandelingssituatie. Wij bevelen aan belangen van partijen en mogelij-
ke afbreukrisico's in beeld te brengen alvorens de onderhandelingen in te
gaan. Ook is een analyse van beschikbare machtsmiddelen, de beschikbare
alternatieven (zowel in termen van beleidsopties als in termen van mogelijke
partners) en de kennispositie van de overheid van belang. Het verdient
aanbeveling deze zaken goed in kaart te brengen alvorens de onderhandelingen
in te gaan. Voorkomen dient overigens te worden dat de overheid haar eigen
kennispositie opvijzelt door sterk te leunen op informatie die beleidspartners
aanleveren. Het verdient voorkeur eigenstandig investeren in het verbeteren
van de kennispositie. Verder brengen sommige markten, zoals de afvalmarkt,
meer risico's voor de overheid met zich mee brengen dan andere vanwege
criminogene aspecten van de betreffende markt.

Het is over het algemeen bij ambtenaren en bestuurders bekend, dat in je
eentje onderhandelen onverstandig is. Wat dat betreft verdient een aantal
bekende adviezen op dit terrein navolging. Er zullen minimaal twee personen
namens de overheid moeten onderhandelen. Tevens kan worden gedacht aan
roulatie van contacten. Met een bepaalde 'account' zou een ambtenaar bijvoor-
beeld slechts twee jaar contact mogen onderhouden. Een vergelijkbare aanbe-
veling maakt deel uit van het project VROM-alert. Voor bestuurders is
roulatie lastiger, omdat zij over het algemeen (minstens) vier jaar aanblijven
en er minder (gespecialiseerde) bestuurders per overheid beschikbaar zijn voor
het betreffende contact. Extra waakzaamheid voor een te groot commitment
aan de onderhandelingspartner en het arrangement verdient aanbeveling.
Uit de zaken blijkt, dat naast materie-deskundigheid en juridische expertise
ook onderhandelingsvaardigheden noodzakelijk zijn in de publiek-private
onderhandelingen. Cursussen/trainingen aan ambtenaren en bestuurders die
veel met private partijen moeten onderhandelen zijn daarom aan te raden, voor
zover dat al niet gebeurt. Tevens is het mogelijk externe adviseurs in te
schakelen als onderhandelaar of als coach voor de overheidsonderhandelaar.
In de onderhandelingen kan zowel aan private als publieke zijde sprake zijn
van vertegenwoordigingsproblemen. Hiermee zal rekening mee moeten worden
gehouden. Voor de overheidsvertegenwoordiger geldt in elk geval, dat hij
goed zal moeten afstemmen met de betrokken overheid/overheden, mede ter
compensatie van de beslotenheid die veelal noodzakelijk wordt geacht bij
onderhandelingssituaties. Omgekeerd moeten overheidsinstanties erop alert
zijn dat zij hun onderhandelaars niet laten 'zwemmen', maar duidelijk aange-
ven wat hun speelruimte is.

Hoewel in het onderzoek ambtenaren en bestuurders redelijk alert bleken op
zaken als belangenverstrengeling en corruptie, lijkt aanhoudende aandacht
voor het thema 'Integriteit van bestuur' gerechtvaardigd. De aandacht voor
integriteit van bestuur focust zich.vooralsnog met name op klassieke gevallen:
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vergunningverlening, aanbesteding, kasverkeer, boekhouding en dergelijke (zie
bijvoorbeeld 'Bewust Besturen' van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit
1995). Nog meer dan in deze gevallen is bij alternatieve beleidsvorming
integriteitsmanagement nodig als een van de waarborgen tegen ongewenste
beïnvloeding. Kwesties die de laatste jaren de media hebben bereikt, zoals
affaires rond afkoopsommen en gouden handdrukken, laten zien, dat bij
burgers met name verontwaardiging ontstaat over die situaties waarin (voor-
malig) ambtenaren zich (lijken te) verrijken uit algemene middelen.
Aan transparantie als waarborg tegen (de schijn van) corruptie en belangen-
verstrengeling bleken enige problemen te kleven. Wat voor insiders duidelijk
zichtbaar is, is dat voor de buitenwacht lang niet altijd. Er is bovendien een
verschil tussen transparantie (zichtbaar maken van het proces) en openheid (in
extremo: het voor niets weggeven van (strategische) informatie). Ten behoeve
van de onderhandelingspositie van de overheid verdient het aanbeveling dat
laatste zoveel mogelijk te beperken. Per onderhandelingssituatie zal verder een
afweging moeten worden gemaakt tussen de transparantie die noodzakelijk is
richting bestuur en politiek om te kunnen bijsturen en de beslotenheid die
veelal noodzakelijk is in onderhandelingssituaties.

Uit de resultaten van onderzoek kan worden afgeleid dat het noodzakelijk is
een (ontwerp-)arrangement vooraf te toetsen op de handhaafbaarheid en de te
verwachten handhavingskosten. Ten tweede kan van belang zijn een blauwdruk
van een beleidsarrangement te toesten aan de hand van de vraag inhoeverre de
overheid "grip" kan houden op uitvoeringsorganisaties en de uitvoering van
beleid. Zoals in paragraaf 4.5 aan de orde kwam, veronderstelt dit een aantal
overkoepelende regelkringen, die hun basis vinden binnen het arrangement en
doorlopen tot op politiek niveau. Ten derde kan van belang zijn een toets te
doen naar de "onverwachte neveneffecten" van een arrangement. Dit veron-
derstelt wel dat de roze wolk van samenwerking en vertrouwen eventjes wordt
verlaten en ook worst-case scenario's worden gehanteerd.
Ten aanzien van de evaluatie geldt, dat dit bij voorkeur moet gebeuren door
een onafhankelijke commissie en niet door ontwerpers of uitvoerders van het
arrangement. De centrale vraag bij dergelijke evaluaties zou moeten zijn of de
beleidsdoelen worden bereikt; bij evaluaties die strikt aan een instrument
worden gebonden blijft die vraag nogal eens onbeantwoord omdat de arrange-
mentsdoelen niet volledig corresponderen met de achterliggende beleidsdoelen.
Een aantal van deze zaken verdient het aan regels te worden onderworpen. Zo
ligt het in rede dat ook bij alternatieve beleidsinstrumentatie de toets op
handhaarheid en handhavingskosten tot de vaste routines gaat behoren. Ook de
coordinatie van en informatie-uitwisseling tussen publieke en private onderde-
len van de arrangementen vraagt aandacht, gezien de juridische problemen
daarbij (beperkingen in de Wet Openbaarheid Bestuur en Wet Persoonsre-
gistratie). De MOT-regeling biedt een voorbeeld van hoe publiek-privaat
informatieverkeer kan worden geregeld. Gezien het feit dat de alternatieve
instrumenten zich ten opzichte van klassieke instrumenten op meer vlakken in
een vacuum bevinden, verdienen de in het verleden gedane pleidooien voor
"aanwijzingen voor de zelfregeluring" serieuze aandacht. Daarnaast verdient
het aanbeveling checklists te ontwerpen voor de belangen- en risico-analyse bij
het aangaan van de publiek-private onderhandelingen en voor de toetsing van
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ontwerp-arrangementen.
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Bijlage 3

Casus

1 Certificering: de Regeling Inzake Erkenning van Sanerings-
bedrijven

De Regeling Inzake Erkenning van Saneringsbedrijven (REIS), ingegaan in

1989, beoogt de kwaliteit van de sanering van afgedankte ondergrondse olie-

opslagtanks te garanderen. De regeling behelst het certificeren van sanerings-

bedrijving, waarbij het KIWA als certificerende instantie optreedt. De regeling

maakt deel uit van een beleidsarrangement, waarvan de AMvB BOOT (1993)

een centraal onderdeel vormt. Via die AMvB is sanering door een KIWA-erkend

bedrijf verplicht gesteld. De verplichtende regelgeving en het feit dat, afgezien

van het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA), geen private

partijen bij de beleidsvoorbereiding betrokken zijn geweest, geven het arrange-

ment een "klassiek" tintje. Meer "alternatief" is het feit dat de handhavende

taken (controle op de werkwijze van saneringsbedrijven en het treffen van

sancties) voor een belangrijk deel bij een private instantie zijn neergelegd.

1.1 Beleidscontext

Het probleem
in de jaren '50 werden bij de aanleg van de, toen nog oliegestookte, centrale

verwarming oliereservoirs ingegraven in tuinen en onder woonhuizen en

schuren. Met de opkomst van het aardgas raakten de oliereservoirs buiten

gebruik. De meeste tanks bleven liggen, al dan niet gevuld met olie. Een

onderzoek uit 1983 wees uit dat op dat moment zo'n 200.000 tanks lagen

ingegraven onder woonhuizen en tuinen. De tanks hebben niet het eeuwige

leven. Door corrosie kunnen de tanks gaan lekken, waarbij de nog aanwezige

brandstof in de bodem lekt, en de bodem en het grondwater verontreinigt en

stankoverlast veroorzaakt. Ondergrondse olieverontreiniging tast de flora en

fauna, maar ook kabels en leidingen aan. In 1992 werd geschat dat 5 à 10%

van de tanks reeds lek was (10.000 tot 20.000 lokaties) en bodemverontreini-

ging veroorzaakten. De saneringskosten varieerden op dat moment van f

5000,- tot f 35.000,- per lokatie.

Een complicerende factor bij de aanpak van het probleem was dat de aanwe-

zigheid van de tanks in veel gevallen noch bij de overheid noch bij de (huidige)

bewoners bekend was. Voorts zijn veel in het verleden uitgevoerde tanksane-

ringen achteraf niet effectief gebleken; de drab onderin de tanks bleef vaak

achter en kon alsnog tot bodemverontreiniging leiden. Omdat het ontbrak aan

duidelijke normen waaraan een sanering diende te voldoen, hanteerde iedere

opdrachtgever zijn eigen normen of accepteerde eenvoudig door het sanerings-

bedrijf gevolgde werkmethode.

De ontstaansgeschiedenis van het beleid
Het probleem van lekkende opslagtanks werd reeds in de jaren zeventig

gesignaleerd. Bij gebrek aan landelijke regelgeving om sanering van oude tanks

bii particulieren af te dwingen, werden de eerste initiatieven genomen door

gemeenten en provincies. In de eerste helft van de jaren '80 werden door



gemeenten, provincies en het Directoraat Generaal Milieuhygiëne (DGM)
initiatieven ontwikkeld om het probleem van de lekkende tanks op meer

structurele wijze aan te pakken. Eerst werden enkele onderzoeken gedaan. In

1983 werd door TNO de stand van zaken met betrekking tot de sanering van

ondergrondse tanks opgemaakt (VROM, 1983) In 1985 kreeg het KIWA
opdracht onderzoek te doen naar saneringsmethoden. In het rapport "Metho-

den om uit gebruik genomen huisbrandolietanks onklaar te maken, milieuhygi-

enische toetsing, organisatorische en financiële aspecten" werden vijf metho-

den vergeleken. Als beste methode kwam het uitgraven en verwijderen van

tanks uit de bus, second best was het leegzuigen, reinigen en vervolgens met

zand vullen van de tanks.

In 1985 en 1986 kwam in het overleg tussen het Directoraat-Generaal

Milieuhygiëne (DGM), het interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG) de problematiek van de ondergrondse tanks

meerdere malen aan de orde. Vanuit de gemeenten en provincies ontstond

behoefte aan standaardisatie van de werkwijze bij acties tankslag. Er werd een

project 'Landelijke Harmonisatie Acties Tankslag' (LHAT) gestart, dat moest

leiden tot een draaiboek voor overheden die een actie tankslag wilden organi-

seren. Uit een provinciaal onderzoek bleek dat veel saneringen in het verleden

slecht waren uitgevoerd; vaak was sludge in de tank achtergebleven en had

geen onderzoek naar bodemverontreiniging plaatsgevonden VROM, 1988). Het

LHAT-draaiboek adviseerde gemeenten de tanksanering voor particulieren te

subsidiëren, nadat de VNG vergeefs had getracht VROM ertoe te bewegen

particulieren met een subsidieregeling te stimuleren, en het ministerie stelde

zich op het standpunt (dat) 'de vervuiler betaalt'.

In de jaren '85 en '86 werd tevens wetgeving voorbereid die een basis moest

bieden voor het afdwingen van sanering van oude tanks. Deze basis.werd

gelegd met de Wet Bodembescherming, die op 1 januari 1987 van kracht

werd. Op grond van artikel 14 van de wet rust op iedereen die weet of kan

vermoeden dat door zijn activiteiten de bodem kan worden verontreinigd, de

plicht maatregelen te treffen om deze verontreinigingen en gevolgen daarvan

te beperken. Met dit artikel is de algemene zorgplicht voor de bodem wettelijk

vastgelegd. In een AMvB zou de tanksanering tot in detail worden geregeld.

Omdat het vergunningenstelsel weinig mogelijkheden bood de kwaliteit van

saneringen te verbeteren (vanwege de gebondenheid aan inrichtingen en

lokaties) besloot het ministerie van VROM tot een "alternatief" traject in de

vorm van een erkenningsregeling. Deze werd door het KIWA voorbereid .8 De

Regionale Milieudienst Centrum Randstad (ReMiCeRa) stelde in opdracht van

DGM voorschriften op met betrekking tot de te gebruiken saneringstechnie-

ken." Belangrijke ingrediënten vormden de verplichting voor sanering bodem-

onderzoek te doen en de enige saneringsmethode die, naast het verwijderen

van de tank, juist werd geacht: het leegzuigen en schoonspoelen van de tank,

waarna deze met een vulmiddel (bijvoorbeeld zand) dient te worden gevuld.

8 De 'Regeling Inzake Erkenning Saneringsbedrijven' ook wel REIS 87 is gepubliceerd door het
KIWA, Rijswijk 1988.

9 De ReMiCeRa rapporteerde in december '87. De voorschriften waren mede gebaseerd op het
KIWA-onderzoek uit 1985 en het LHAT-draaiboek. Ook was een rol weggelegd voor een
belangrijk tanksaneringsbedrijf.
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Over de wijze waarop verwijdering dient plaats te vinden waren geen voor-

schriften opgenomen. De problematiek rond de vrijgekomen olie maakte geen

deel uit van de voorschriften; die viel onder de Wet Chemische Afvalstoffen

(1981), later onder de Wet Milieubeheer (1993).

In 1989 werd de KIWA-erkenningsregeling van kracht. In 1993 kreeg de

certificeringsregeling een wettelijke basis via de AMvB "Besluit Ondergrondse

Opslag Tanks" (BOOT), op basis van artikel 10 van de Wet Bodembescherming

en Wet Milieubeheer. In deze AMvB worden particulieren verplicht hun tanks

binnen een periode van 5 jaar te laten saneren door een KIWA-erkende

saneerder. Onder BOOT zijn particulieren verplicht tot deelname wanneer de

gemeente een actie Tankslag organiseert. Eigenaren van tanks moesten de

aanwezigheid daarvan aan de gemeente melden voor 1 september 1993.

Voor financiering van tanksaneringsacties konden gemeenten beroep doen op

het Bijdragenbesluit openbare lichamen WABM (later BUGM en VOGM) en het

budget voor bodemtaken uit NMP en NMP +.

Latere ontwikkelingen
Pas tijdens de uitvoeringsfase van het arrangement heeft de bodemsanering in

relatie tot lekkende tanks wezenlijke aandacht van het beleid gekregen. De

opname van een saneringsparagraaf in de Wet Bodembescherming in mei

1994 heeft tot ruimere mogelijkheden geleid met betrekking tot het afdwingen

van sanering van bodemverontreiniging die ontstaat ten gevolge van lekkende

tanks. Een van de instrumenten die kan worden gehanteerd is een sanerings-

bevel. Voorts zal in de toekomst waarschijnlijk het verwijderen van oude tanks

verplicht worden opgelegd.

1.2 Beleidsontwikkeling

Beleidsfasen

De agendering van de certificeringsregeling vond direct na het gereedkomen

van de Wet Bodembescherming plaats, in 1986. De VNG, het IPO en VROM

waren de belangrijkste actoren. In de beleidsvormingsfase kunnen twee

trajecten worden onderscheiden. De voorbereiding van de certificeringsregeling

vond plaats in de jaren 1987 en 1988. De voorbereiding van de AMvB BOOT

strekte zich uit van van 1987 tot 1992. Deze fase leidde tot de keuze voor

een landelijk geldende saneringsverplichting voor burgers, waarbij de certifice-

ringsregeling de kwaliteit van de sanering moet waarborgen. Gemeenten en

provincies werden niet verplicht gesteld om acties tankslag te organiseren of

te subsidiëren. In het begin van deze fase speelden twee belangrijke issues:

ten eerste gold de vraag of de centrale overheid dan wel gemeenten of

provincies het voortouw dienden te nemen bij acties tankslag. Ten tweede

speelde de vraag wie er voor de kosten zou opdraaien: de centrale overheid,

het regionaal of lokaal bestuur, of de burger. De VNG trachtte vergeefs VROM

te bewegen tot het instellen van landelijk subsidieregeling. De vertraging bij de

invoering van BOOT kwam vooral voort uit juridische problemen. Zo bleek het

verplicht verwijderen van opslagtanks, hetgeen aanvankelijk werd beoogd, op

basis van de Wet Bodembescherming niet mogelijk. Ook zou verplichte verwij-

dering tot een afvalverwerkingsprobleem gaan leiden en tot hoge kosten.
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De uitvoeringsfase van de REIS-regeling startte in 1989, die van BOOT in
1993.

Actoren

In de periode 1988 tot 1992 raakte een aantal nieuwe partijen betrokken. Bij

het opstellen van de certificeringsregeling hadden opnieuw het IPO en de VNG

een belangrijke rol. Maar de centrale rol was weggelegd voor het KIWA, dat de

regeling ook zou gaan uitvoeren. Het bedrijfsleven heeft bij het opstellen van

certificeringsregeling geen rol gespeeld. Er bestond geen branche-organisatie

en er was geen sprake van een officiële vertegenwoordiging. Nadat de eerste

bedrijven gecertificeerd waren is een branchevereniging opgericht, de Vereni-

ging van Erkende Tanksaneringsbedrijven (VETS).

In de aanloop naar de AMVB BOOT waren, naast VROM, de departementen

van Economische Zaken, Justitie, Financiën en Defensie betrokken. De eerste

drie waren betrokken in verband met het juridisch en financieel toetsen van de

AMVB, Defensie was in wezen een belanghebbende; dit departement bezat

zelf veel ondergrondse opslagtanks. Andere partijen die bij de totstandkoming

van BOOT betrokken zijn geweest zijn onder meer de Stichting Natuur en

Milieu (die zich met succes verzette tegen het gebruik van schuim als vulmid-

del) en de Vereniging Eigen Huis (ais belangenvertegenwoordiger van particu-

liere huiseigenaren). Onderhandelingen met het bedrijfsleven vonden plaats in

het kader van andere onderdelen van BOOT, zoals de verplichtingen die gelden

ten aanzien van het in gebruik hebben van ondergrondse opslagtanks. Hierbij

trad het Bureau Ruimtelijke Ordening en Milieu van het VNO als belangenbe-

hartiger op. Via hen deden niet zozeer de saneerders, alswel oliemaatschappij-

en en verzekeraars hun invloed gelden.

De rol van de tanksaneringsbedrijven
Er waren twee belangrijke redenen voor de oprichting van de branche-organi-

satie VETS. Ten eerste maakte de certificeringsregeling een gezamenlijke

belangenbehartiging wenselijk; zo diende volgens het KIWA-regelement voor

certificering een College van deskundigen te worden ingesteld, waarin onder

meer de branche is vertegenwoordigd. In de tweede plaats zagen de erkende

bedrijven een direct belang bij een terughoudend erkenningsbeleid, waarmee

de markt zou kunnen worden afgeschermd. Meermalen werd aangedrongen op

maatregelen die de kwaliteit van het saneringswerk zouden verhogen of de

arbeidsomstandigheden zoudèn verbeteren, maar tevens tot investeringen

zouden leiden die voor kleinere bedrijven niet zouden zijn op te brengen.

Dergelijke maatregelen werden tegengehouden, zowel vanwege de consequen-

ties die ze voor kleinere bedrijven zouden hebben als vanwege de hogere

kosten voor particulieren. De certificeringsregeling is door de bedrijven als

gunstig ervaren, daar het vastleggen van de werkmethode betekende dat niet

telkens weer met opdrachtgevers over de werkwijze hoefde te worden

onderhandeld. De VETS kon haar invloed doen gelden via vertegenwoordiging

in het College van deskundigen en diverse werkgroepen, zoals de werkgroep

tankreiniging, de werkgroep hersanering en de werkgroep verschroting. Twee

belangrijke voorstellen van de VETS betreffen het organoleptisch onderzoek

naar bodemverontreiniging en de bodemsanering bij kleine verontreinigingen.

Met betrekking het organoleptisch onderzoek deed de VETS een voorstel om
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de kwaliteit daarvan te verhogen; hiervoor waren noch het KIWA, noch de

achterban te porren. Het probleem met de achterban toont aan dat de VETS

hier een eigen koers begon te varen. Ten aanzien van kleine bodemverontreini-

gingen deed de VETS het voorstel deze door de erkende bedrijven te laten

saneren; via een opslag van 5% op de prijs van tanksaneringen zou getouw-

trek om de vraag wie voor de kosten moet opdraaien kunnen worden voorko-

men. Bij de VETS waren in 1995 23 à 24 bedrijven aangesloten. In totaal zijn

85 bedrijven gecertificeerd. Qua omzet dekt de VETS naar eigen zeggen

ongeveer 60% van de branche. Eerder is dat 85% geweest. Reden voor het

beperkte animo is dat tanksanering voor weinig bedrijven een kernactiviteit is.

De rol van KIWA
De keuze voor KIWA als certificeerder werd een logische geacht. KIWA had

reeds een aantal certificeringsregelingen met betrekking tot opslagtanks onder

zijn hoede, zoals de regeling met betrekking tot installatie van tanks. In de

beleidsvorming rond de tanksanering speelde KIWA al eerder een rol via het

onderzoek naar saneringsmethoden. Bij het ontwerp van de REIS-regeling gaf

zij inbreng als deskundige en werd vervolgens de uitvoerende instantie. KIWA

kan als enige 'private' partner in het beleidsvormingstraject worden aange-

merkt. Het is overigens een naamloze vennootschap met een bijzondere

status: het is een zelfstandig bestuursorgaan, afficheert zich als "not-for-

profit" organisatie en valt onder de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet

Nationale Ombudsman. Voorts is de KIWA-afdeling die de regeling beheert

sinds 1991 aangewezen als 'notified body' en draagt verantwoording af aan

de Raad voor de Accreditatie. Die controleert op haar beurt de wijze waarop

KIWA certificeert en controleert.

1.3 Beleidsarrangement

De volledige naam van de REIS-regeling luidt: 'Regeling inzake Erkenning van

Saneringsbedrijven voor het definitief buiten gebruik stellen van ondergrondse

opslaginstallaties - 1987'. De regeling trad met ingang van 1 januari 1989 in

werking en had geen verplichtende werking: bedrijven konden zelf bepalen of

ze wensten deel te nemen.

Belangrijke elementen in het oorspronkelijke REIS-regelement waren ondermeer

een omschrijving van begrippen, de vereisten voor erkenning, de wijze van

aanvragen en de wijze waarop over een aanvraag wordt beslist, bepalingen

met betrekking tot de geldigheidsduur en verlenging van erkenning, een

weergave van bevoegdheden, rechten en plichten van erkende bedrijven en

van het KIWA, sancties, beroepmogelijkheden en financiële aspecten. Tot de

vereisten voor erkenning behoorden het beschikken over voldoende opgeleid

personeel, het verrichten van minimaal 50 saneringen per jaar, het beschikken

over voldoende uitrusting om overeenkomstig de voorschriften te kunnen

saneren, het verrichten van drie saneringen onder toezicht (als proeve van

bekwaamheid) en certificering volgens NEN-ISO 9002.

De normen voor het saneringsproces zelf waren niet in de REIS-regeling
opgenomen, maar stonden in de door de ReMiCeRa opgesteld voorschriften.
Daarin werd overigens weinig aandacht besteed aan de verwijdering en
verwerking van het bij saneringen vrijkomende afval.

-95-



In de regeling verplicht KIWA zich tot het regelmatig uitvoeren van controles.
Indien overtredingen worden geconstateerd kan KIWA reageren met een

berisping, het opleggen van een boete, schorsing (maximaal 6 maanden) of

intrekking van de erkenning. Tegen beslissingen van het KIWA kan beroep

worden ingesteld. Daartoe is een speciale commissie van beroep ingesteld.

Om controle mogelijk maken dienen bedrijven een sanering uiterlijk 10 dagen

tevoren aan te melden bij het KIWA en bij het bevoegd gezag. Binnen 1 maand

na de sanering dient een saneringsrapport naar het KIWA te worden gestuurd,

die vervolgens afschriften zendt aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

Het verlenen of vervallen van erkenningen wordt door KIWA gemeld aan het

Ministerie, de Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging en wordt gepubliceerd in

vakbladen. Indien berispingen of boetes worden opgelegd meldt KIWA dit aan

het (lokaal) bevoegd gezag. Voorts is KIWA gerechtigd schorsingen en

intrekking van erkenningen openbaar te maken.

Bij het ingaan van de regeling werden geen afspraken gemaakt over evaluatie

of evaluatietermijnen. Bovendien is de regeling domein van KIWA. Er is geen

contract tussen KIWA en de betrokken overheden afgesloten over deze

regeling.

Al vrij snel werd de regeling op een aantal punten gewijzigd, in verband met

aanwijzing als notified body door de Raad van de Accreditatie. KIWA stelde

hiervoor een eigen regelement voor procescertificering op. Hierbij kwamen een

aantal elementen van de oude erkenningsregeling, zoals de mogelijkheid tot

het opleggen van boetes en de doorgifte van informatie met betrekking tot

berispingen aan het bevoegd gezag, te vervallen. Hoewel de gewijzigde

regeling ter commentaar werd voorgelegd aan de betrokken bedrijven en

overheden, heeft niemand hierop gereageerd. Sindsdien geldt dat geen

informatie over bedrijven meer wordt doorgegeven aan het bevoegd gezag.

Bij het ingaan van de AMvB BOOT zijn de regelingen op verschillende punten

uitgebreid, en verscherpt en zijn is de documentatie rond de regeling ver-

nieuwd. Begin 1993, vlak voor het inwerking treden van BOOT zijn de oude

REIS-regeling en de ReMiCeRa-voorschriften samengevoegd in de KIWA-

beoordelingsrichtlijn BRL 902/1. In afwijking op de eerdere regeling dient nu

het saneringsbedrijf zelf de certificaten te verzenden naar de eigenaar en de

provincie. Voorts kunnen deelcertificaten worden verstrekt, indien geen

volledige sanering (bodemonderzoek, reiniging, afvullen of verwijderen) heeft

plaatsgevonden. In de AMvB zelf is melding aan het bevoegd gezag opgeno-

men, waarbij ook de resultaten van het bodemonderzoek worden verstrekt.

Voorts is rond 1993 een College van Deskundigen ingesteld, dat zich als

adviesorgaan ondermeer bezighoudt met het up-to-date houden van de

beoordelingsrichtlijnen, eisen, onderzoeksmethoden en controles. Hierin heeft

de overheid (VROM en IPO) zitting, in de rol van opdrachtgever en onafhanke-

lijk deskundige, naast het bedrijfsleven (VETS, Vereniging Vloeibaar Gas,

Vereniging van Tankinstallateurs, Bovag, Novok, Olie Contact Commissie) en

KIWA (voorzitter en secretaris, geen stemrecht). Het college heeft naast de

tanksaneringsregeling nog enkele andere certificeringsregelingen met betrek-

king tot opslagtanks onder haar hoede. Het College heeft in 1994 een naar de

niewste inzichten aangepaste beoordelingsrichtlijn BRL 902/2 doen verschij-



nen. Tevens is een aantal werkgroepen ingesteld, gericht op specifieke

thema's als hersanering, tankverschroting en bodemsanering. In de werkgroe-

pen hebben deskundigen zitting, vooral afkomstig uit het bedrijfsleven. De

nieuwe beoordelingsrichtlijnen worden, alvorens te worden vastgesteld, ter

commentaar voorgelegd aan de saneringsbedrijven, de gemeenten en gepubli-

ceerd in vaktijdschriften.

De beoordelingsrichtlijn BRL 902/2 is aanzienlijk uitgebreider dan de voorgaan-

de. Hij bevat uitgebreide verwijzingen naar de relatie met andere wet- en

regelgeving.

De werkwijze met betrekking tot controles is in de loop der tijd herhaaldelijk

gewijzigd. Steeds is sprake geweest van veld of staffelcontroles: onaangekon-

digde controle tijdens het uitvoeren van saneringen. Vanaf 1993 geldt dat bij

1 op de 100 saneringen controle plaatsvindt en dat elk bedrijf minimaal 3 maal

en maximaal 20 maal per jaar wordt gecontroleerd. Bij de controlefrequentie

wordt rekening gehouden met eerder gebleken onregelmatigheden. In 1994 is

bovendien een (vooraf aangekondigd) bedrijfsbezoek geïntroduceerd, waarbij

administratieve controle plaatsvindt op meldgedrag, kwaliteitsborging, afval-

stoffenboekhouding en verschrotingsverklaringen. Ook de veldcontrole is

verscherpt: duurde de controle voorheen circa een half uur, nu wordt bij het

gehele saneringsproces toezicht gehouden.

Tot slot kent KIWA een klachtenregeling: overheden en particulieren kunnen

eventuele klachten over uitgevoerde saneringen aan KIWA melden, dat de

klachten registreert en nader onderzoekt.

De betrokken overheden bespreken de beleidsuitvoering in het zogenaamde

DUIV-overleg, waarvan DGM, de Unie van Waterschappen, IPO en VNG deel

uitmaken.

Met het ingaan van BOOT is een evaluatiecommissie ingesteld. Naast de

overheid (VROM, Gemeenten, Provincies, vijf leden) hebben KIWA, de Vereni-

ging Eigen Huis, de Stichting Natuur en Milieu en het Milieu-aansprakelijk-

heidsverzekering-samenwerkingsverband (elk een lid) in -de commissie zitting.

De commissie heeft in 1995 een eerste rapport uitgebracht.10

1.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

De implementatie van REISOp de implementatie van de REIS-regeling is het

nodige aan te merken. Het heeft er sterk de schijn van dat VROM, in afwach-

ting van het gereedkomen van BOOT, weinig actie heeft ondernomen. Zo lijkt

de informatie aan saneringsbedrijven en gemeenten te kort te zijn geschoten,

hetgeen ondermeer tot misverstanden heeft geleid over de reikwijdte van de

KIWA-controles. Ook met betrekking tot de implementatie van BOOT conclu-

deert de evaluatiecomissie BOOT dat onvoldoende is gecommuniceerd..

Voor wat de oorspronkelijke REIS-regeling betreft dient voorts te worden
gewezen op het feit dat de regeling weliswaar in 1989 inging, maar eind 1990
pas vier bedrijven gecertificeerd waren. De betrokken overheden hebben in

10 'Advies inzake de vordering van de uitvoering van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks

en daarbij optredende knelpunten' (mei 1995), openbare publikatie in de VROM-reeks
bodembescherming, 1995/23.
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1990 forse druk op KIWA uitgeoefend om snel tot certificering van bedrijven
over te gaan.

Arrangementsorganen

De belangrijkste organen van waaruit de voortgang wordt bewaakt en bijstel-

ling worden geïnitieerd zijn het College van Deskundigen en de Evaluatiecom-

missie BOOT. Opmerkelijk is dat het in de eerste jaren van REIS aan dergelijke

organen heeft ontbroken. Het college werd namelijk pas in 1992 ingesteld, de

evaluatiecommissie in 1993. Tot die tijd moest de overheid via niet-geformali-

seerde contacten de voortgang bewaken.

Geen van beide genoemde organen kan in strikte zin 'onafhankelijk' worden

genoemd, omdat ze overwegend uit vertegenwoordigers van de bij de beleids-

vorming en beleidsuitvoering betrokken partijen bestaan.

Aantal saneringen
Het aantal saneringen is in de jaren 1991 tot en met 1994 gestaag toegeno-

men. Er is geen cijfermateriaal beschikbaar om te kunnen vaststellen of het

ingaan van de certificeringsregeling in '89 direct tot een stijging van het aantal

saneringen leidde. Wel kan worden geconstateerd dat het van kracht worden

van BOOT met een stijging gepaard ging. Overigens is het aantal saneringen

na een piek in 1994 in 1995 weer teruggelopen.

De cijfers op jaarbasis: 1991: 4262; 1992: 15.262; 1993: 21.028; 1994:
28.459, 1995: 18.973. In augustus 1996 werd voor dat jaar eenzelfde niveau
als 1995 verwacht. De evaluatiecommissie verwacht dat de doelstelling voor
1998 "redelijk zal worden gehaald".

De kwaliteit van saneringen
Anno 1996 zijn circa 85 bedrijven gecertificeerd. Het aantal aanvragen heeft

de verwachting ruimschoots overtroffen. Dit betekent dat de certificeringsre-

geling tot gevolg heeft gehad dat een groot aantal bedrijven in staat is volgens

de erkende methode tanksaneringen uit te voeren. Met de toename van het

aantal KIWA-saneringscertificaten mag worden verondersteld dat de algemene

kwaliteit van saneringen is verbeterd. Overigens werden in de jaren voor het

ingaan van BOOT in een aantal gevallen deelcertificaten afgegeven; in die

gevallen was bodemonderzoek of het vullen van een gereinigde tank achterwe-

ge gebleven. In de jaren '91 t/m '93 is het aantal deelsaneringen (alleen

reiniging, niet vullen of verwijderen) afgenomen; 1991: 22%, 1992: 12%,

1993: 6%. Ook het aantal saneringen waarbij geen bodemonderzoek werd

uitgevoerd nam af: 1991: 10%, 1992: 9%, 1993: 3%.

Controles

Aan de certificering is een uitgebreide systematiek van controle en sancties

verbonden. Een interessant punt daarbij is dat deze vorm van handhaving door

de gecertificeerde bedrijven zelf wordt betaald, uit een opslag in de prijs van

de saneringen. Indien wegens gebleken gebreken extra handhavingsinspannin-

gen moeten plaatsvinden, worden deze direct bij het bedrijf in rekening

gebracht: een verkapte vorm van boete.

Over de controles heeft ook de nodige discussie plaatsgevonden in het College
van Deskundigen. Enkele problemen: om aanwezig te zijn bij een sanering is
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contact met de uitvoerder nodig; anders loop je ze mis. Als bij de uitvoering

van een sanering toezicht wordt gehouden gebeurt alles via de regels; zonder

toezicht wordt er eerder gezondigd. In feite zou controle beter achteraf

kunnen plaatsvinden, maar dat stuit op allerlei praktische en financiële

bezwaren.

Afstemming handhavingsinspanningen
Het systeem van zelfhandhaving leidt in praktijk tot co6rdinatieproblemen met

de handhaving van overheidswege. "Zich verschuilend achter de ander

controleert niemand of de sanering ook correct wordt uitgevoerd"; "de

gemeente of provincie laat verstek gaan door te vertrouwen op de KIWA-

certificering"; "het KIWA gaat uit van de goede trouw van het gecertificeerde

bedrijf"; "als het KIWA al controleert, wordt dit van tevoren bij de betrokken

aannemer aangekondigd" (Handhaving, 1994). Nog steeds blijkt over de

reikwijdte en aard van de KIWA-controles onduidelijkheid te bestaan bij het

bevoegd gezag en wordt te gemakkelijk aangenomen dat het KIWA alles

controleert. KIWA zelf stelt zich op het standpunt dat het feit dat zij controles

uitvoert het bevoegd gezag niet van haar eigen verantwoordelijkheid op dit

punt ontslaat. Bovendien vallen zaken als de verwerking van afgevoerde

afvalstoffen en bodemsanering buiten het bereik van de KIWA-certificering.

Bij de KIWA-controles wordt een schat aan, ook voor de reguliere handhaving

interessante, informatie verzameld. Behalve overtreding van de saneringsvoor-

schriften betreft het bijvoorbeeld informatie over bodemverontreiniging en de

afgifte van afvalstoffen. Daarvan worden alleen gegevens over bodemveront-

reiniging gemeld aan het bevoegd gezag. Ook wordt het bevoegd gezag op de

hoogte gehouden van de op haar grondgebied gesaneerde tanks.

Sancties

Binnen de certificeringssystematiek is ook aandacht geschonken aan het

toepassen van sancties, waarbij de certificering tijdelijk of definitief kan

worden ingetrokken. Met de toepassing van dergelijke sancties is inmiddels

enige ervaring opgedaan. Zo worden met enige regelmaat berispingen en extra

controles opgelegd en zijn enkele malen bedrijven geschorst of is de erkenning

ingetrokken. Dat laatste is in de afgelopen twee jaar drie maal gebeurd, terwijl

vier à vijf maal een schorsing van drie maanden werd opgelegd. Bij een tiental

bedrijven hebben extra controles plaatsgevonden, die voor rekening van de

bedrijven komen. Een extra controle-actie, bestaande uit vier controles, kost

een bedrijf f 3000,-. Jaarlijks worden zeven à acht schriftelijke waarschuwin-

gen gegeven.

Tot het opleggen van boetes, zoals mogelijk was onder de eerste versie van de

REIS-regeling, is het nooit gekomen. Ook zijn nooit namen gepubliceerd van

bedrijven van wie de erkenning is ingetrokken. Weliswaar verdwijnen deze

bedrijven van de lijst met erkende bedrijven, maar op basis daarvan kan niet

worden vastgesteld of het bedrijf zichzelf heeft teruggetrokken, of dat sprake

was van wanprestatie.

Oneigenlijk gebruik
In de periode dat BOOT nog niet was ingetreden, maar wel de erkenningsrege-

ling gold, voerde een aantal gecertificeerde bedrijven ook saneringen uit die
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niet aan de eisen voldeden, waarbij geen certificaten werden verstrekt.

Hoewel hiermee de spelregels van de erkenningsregeling niet werden overtre-

den, is door de bedrijven wellicht wel misbruik gemaakt van hun status als

'KIWA-gecertificeerde tanksaneerder'.

Ook het feit dat KIWA meerdere certificeringsregelingen onder zijn hoede

heeft, leidde in het verleden tot dergelijke situaties. Zo bood een bedrijf dat

gecertificeerd was voor de installatie van tanks in een advertentie ook sane-

ring aan, onder de algemene mededeling dat het bedrijf KIWA-gecertificeerd

was.

Niet gecertificeerde bedrijven
De keuze die bij BOOT is gemaakt om de verantwoordelijkheid bij de tankeige-

naar te leggen betekent dat nauwelijks mogelijkheden bestaan om op te treden

tegen niet-erkende saneerders. Deze kunnen ongestraft hun diensten aanbie-

den. Het blijkt illegale saneringen nog steeds plaatsvinden. Indien dit wordt

geconstateerd wordt de opdrachtgever aangepakt. In enkele gevallen zijn niet-

erkende bedrijven aangepakt op basis van de reclamecode, na het plaatsen

van misleidende advertenties.

Negatieve publiciteit
In 1994 is vanuit opsporingsinstanties in tijdschriften fel geageerd tegen de

KIWA-certificering, naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek tegen een

gecertificeerd bedrijf. Een fors aantal door dit bedrijf gesaneerde tanks werd

opgegraven en gecontroleerd, waarbij in veel gevallen bleek dat de sanering,

volgens de huidige maatstaven, niet goed was uitgevoerd. De negatieve

publiciteit ten aanzien van het KIWA moet echter als onterecht worden

beschouwd, want de niet-juist uitgevoerde saneringen stamden uit de periode

van voor invoering van de KIWA-erkenning. De feiten uit dit opsporingsonder-

zoek tonen wellicht juist de kracht aan van de erkenningsregeling: de onder-

zochte tanks uit de periode dat het bedrijf erkend was waren wel op juiste
wijze gesaneerd.

De publiciteit rond het strafrechtelijk onderzoek heeft tot kamervragen geleid.

Voorts heeft de publiciteit geleid tot discussies over het controle- en sanctie-

systeem binnen het College van Deskundigen en tot voorstellen tot aanscher-

ping ervan. Men kan dus stellen dat de publiciteit, hoe onterecht en onbetame-

lijk (de verdachte was nog niet veroordeeld) op sommige punten ook, tot
leereffecten heeft geleid.

Marktordening

Ondanks pogingen van de branchevereniging heeft de regeling niet tot beper-

king van de mededinging geleid; er zijn zelfs meer bedrijven toegetreden dan

ooit werd verwacht. Toch is de situatie ten aanzien van het verleden veran-

derd: de drempel tot toetreding tot de markt is aanzienlijk verhoogd. De

kosten verbonden aan het verkrijgen van een certificaat bedragen circa f

6000,-. Daarnaast betalen bedrijven jaarlijks nog eens bedrag per sanering,

waarbij vijftig saneringen (betekent opnieuw zo'n f 6000,-) als minimum geldt.

Dat betekent dat het voor incidentele saneerders nauwelijks interessant is om

(legale) tanksaneringen uit te voeren.
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Meldingen van particulieren
Voor de realisatie van het beleid is van belang te weten waar zich oude tanks

bevinden. In de meeste gemeenten zijn de tanks in het verleden niet geregis-

treerd. Men is dus afhankelijk van informatie van de tankeigenaren. Een deel

van die eigenaren is altijd huiverig geweest de tank aan te melden, daar dit

uiteindelijk tot saneringskosten leidt (en tot ongemakken als een geruïneerde

tuin). Het leidt ertoe dat sommige eigenaren de tank 'onzichtbaar' maken,

door het vulpunt en de leidingen te verwijderen. Andere eigenaren hebben niet

eens weet van het feit dat onder hun tuin een tank ligt.

In BOOT is het aanmelden van oude tanks door eigenaren binnen een periode

van 6 maanden na ingang van BOOT verplicht gesteld. De evaluatiecommissie

BOOT heeft inmiddels vastgesteld dat deze meldingsplicht niet handhaafbaar

is. Zelfs wanneer een vermoeden bestaat dat ergens een niet-aangemelde tank

ligt, is de overheid niet gerechtigd hiernaar onderzoek in te stellen. Dit leidt tot

situaties waarbij in een huizenblok van 10 woningen er 5 meedoen aan een

actie tankslag, terwijl duidelijk is dat ook bij de andere woningen tanks in de

tuin moeten liggen.

Inmiddels is wel een ander mechanisme in werking getreden: zoals bij de

verkoop van bedrijfsterreinen een schone-grond verklaring gemeengoed is

geworden, is bij de verkoop van (oudere) huizen onderzoek naar de aanwezig-

heid oude tanks gebruikelijk geworden. Dit leidt tot saneringen los van de door

gemeenten geïnitieerde acties.

De rol van gemeenten
De evaluatiecommissie BOOT heeft vastgesteld dat het bij veel gemeenten

ontbreekt aan een goede registratie van tanksaneringen. In BOOT hebben

gemeenten geen plichten gekregen tot het organiseren van acties tankslag, het

verstrekken van informatie aan particulieren, of het verstrekken van informatie

aan KIWA of VROM. Tegelijk geldt dat gemeenten (en provincies) steeds een

belangrijke coordinerende rol hebben gespeeld bij de realisatie van het sane-

ringsbeleid op lokaal niveau. Het blijkt nu dat sommige gemeenten nauwelijks

tot actie zijn te bewegen, hetgeen de verdere realisatie van het beleid bemoei-

lijkt. Ook blijkt bij de contacten met gemeenten veelvuldig sprake van kennis-

gebrek. Het feit dat VROM geen zicht heeft op nieuwe initiatieven binnen

gemeenten maakt het ook moeilijk vooruit te kijken.

De positie van KIWA
De keuze voor KIWA als certificeerder werd, zoals bleek uit het onderzoek, als

een "logische" gezien. KIWA maakte reeds deel uit van het netwerk en het

reeds andere certificeringssystemen met betrekking tot olieopslagtanks onder

haar hoede. Toch kunnen bij de keuze voor en de rol van KIWA enkele kantte-

keningen worden geplaatst. Allereerst is opvallend dat de rol van KIWA tijdens

de beleidsvorming evolueerde van een adviserende naar een uitvoerende. Van

een bewuste afweging van alternatieven (m.b.t. de uitvoerende organisatie)

lijkt geen sprake te zijn geweest. Het inschakelen van meerdere certificeerders

zou een overweging kunnen zijn geweest. Het feit dat KIWA in de AMvB

BOOT als enige certificeerder is aangewezen roept de vraag op wat er zou

gebeuren indien KIWA haar werk niet goed zou doen, of haar prijzen te hoog

zouden blijken; overstappen op een andere certificeerder kan niet, omdat dan
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automatisch legale tanksaneringen onmogelijk worden. Evenmin kan de

overheid optreden indien KIWA de spelregels van certificering wijzigt.

Ook kan men zich afvragen wat de invloed van deze monopolist op de prijsvor-

ming is. Efficiency wordt over het algemeen aangeslingerd door concurrentie,

die in dit geval ontbreekt. KIWA noemt zichzelf een 'not-for-profit'-organisatie.

Desondanks werd het grote aantal bedrijven dat onder de regeling is gecertifi-

ceerd door verschillende respondenten verklaard vanuit het financieel belang

dat KIWA hierbij zou hebben (circa f 6000,- per bedrijf per jaar).

Bodemsanering en hersanering
Zowel de bodemsanering als de hersanering van in het verleden onjuist

gesaneerde tanks komen nauwelijks van de grond. BOOT blijkt geen basis te

bieden om hersanering af te dwingen. Bovendien speelt een probleem rond de

financiering: moet de burger boeten (opnieuw saneringskosten betalen) voor

onjuiste saneringen die veelal op initiatief van overheden tot stand zijn

gekomen?

Ook bij de bodemsanering is het kostenaspect het hete hangijzer. Bij 10% van

de saneringen bij particulieren wordt bodemverontreiniging geconstateerd, een

vijfde deel daarvan (2%) betreft ernstige bodemverontreiniging. Uitgaande van

een totaal van 200.000 tanks moet rekening worden gehouden met 4000

gevallen van ernstige bodemverontreiniging. De kosten van de bodemsanerin-

gen variëren van f 5000,- tot f 35.000,-; dit betekent zowel voor overheden

als voor particulieren een aanzienlijke aanslag op het budget. Bij de minder

ernstige verontreinigingen geldt dat de voorgeschreven onderzoeken te zwaar

en te duur zijn in verhouding met de ernst en de saneringskosten.Het is zeer

de vraag of zonder extra maatregelen de bodemsaneringen van de grond zullen
komen.

Afvalstoffen

De bij reinigingsoperaties afgevoerde olie en tanks komen, naar wordt ver-

moed, lang niet altijd bij erkende verwerkers terecht. Verkopen is aantrekkelij-

ker dan betalen voor verwerking. De in 1994 geïntroduceerde bedrijfszoeken

door KIWA moeten deze praktijken signaleren en een halt toeroepen. Ook hier

geldt overigens dat geen informatie wordt doorgegeven aan het bevoegd

gezag.

1.5 Conclusie
De KIWA-certificeringsregeling heeft, naar kan worden vastgesteld, tot de

beoogde verbetering van de kwaliteit van saneringen geleid. Een interessant

aspect aan de regeling is het feit dat de bedrijven zelf de handhavingskosten

opbrengen.

Andere onderdelen van BOOT lijken minder goed te functioneren. Zo lijkt de

keuze om de plichten eenzijdig bij particulieren neer te leggen het realiseren

van de beleidsdoelstellingen te belemmeren. In het licht van onze onderzoeks-

vraag is dit echter irrelevant, omdat de bedoelde onderdelen betrekking

hebben op de keuzes die in het kader van meer "klassieke" regelgeving

betrekking hebben.

Bij de afstemming van de handhaving die onder het "alternatieve" deel van het

arrangement plaatsvindt en de reguliere handhaving blijken problemen op te
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treden. Deze zijn deels te verklaren uit onjuiste verwachtingen met betrekking

tot de rol van KIWA, maar evengoed uit het feit dat een extra handhavend

orgaan is ontstaan (hetgeen per definitie tot grotere afstemmings- en coi rdina-

tiebehoefte leidt) en het ontbreken van duidelijke spelregels omtrend de

afstemming tussen reguliere en "private" handhaving.

Het bedrijfsleven heeft pas in de uitvoeringsfase invloed kunnen uitoefenen op

het arrangement. Daarbij zijn pogingen gedaan om andere dan milieudoelen te

bereiken (met name beperking van mededinging). We hebben geen aanwijzin-

gen gevonden dat de bedrijven in deze of andere pogingen succesvol zijn

geweest.
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2 Financiële instrumenten: de regeling Scheepvaartafvalstoffen
Binnenvaart

De regeling Scheepvaartafvalstoffen Binnenvaart (SAB) behelst het indirect

financieren van de inzameling van afvalstoffen van binnenvaartschepen.

Wettelijk verplichtingen met betrekking tot de afgifte van dergelijk afval

werden slecht nageleefd en vielen nauwelijks te handhaven. Gezien de

weerbarstigheid van de materie en de belanghebbenden nam de overheid een

professionele onderhandelaar in de arm om de partijen tot elkaar te brengen.

De regeling heeft tot een duidelijke verbetering in de afgifte van afvalstoffen

geleid.

2.1 Beleidscontext

Het probleem
Scheepsafvalstoffen vormen, indien geloosd op het oppervlaktewater, een

bedreiging van het aquatisch milieu in binnenwateren en in zee. Ook ontstaat

een kostenpost doordat de stoffen zich afzetten op rivierbodems en in havens.

Deze dienen regelmatig te worden uitgebaggerd en het verontreinigde slib

moet op verantwoorde wijze worden verwerkt.

In de jaren zeventig en tachtig is via wet- en regelgeving getracht het pro-

bleem van lozingen van scheepsafvalstoffen aan te pakken. De basis werd

gelegd met de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1970), later volgden

ondermeer verschillende meldingen besluiten (1979, 1980, 1989), het Rijn-

vaartpolitieregelement (1983) en het uitvoeringsbesluit Chemische Afvalstof-

fen uit Vaartuigen (1986). Hoewel over het verbod op lozen van scheepsafval-

stoffen, alsmede de verplichting tot afgifte aan erkende inzamelaars geen

twijfel kon bestaan, was de naleving problematisch. Een enquete onder

binnenvaartschippers in 1991 toonde nog eens aan dat lozen eerder regel dan

uitzondering was." De voornaamste belemmering voor afgifte vormden de

kosten die schippers voor inzameling en verwerking moesten betalen. De

controle op de naleving was moeilijk, gezien de omvang van de binnenvloot en

het feit dat lozingen moeilijk zijn waar te nemen. Ook meldingen en registra-

ties boden weinig soelaas, gezien het internationale karakter van de binnen-

vaart: de afgifte van afvalstoffen hoeft niet binnen de Nederlandse wateren

plaats te vinden.

De oplossing werd gezocht in een systeem van indirecte financiering, dat de

directe kosten van afgifte zou verlagen. Het systeem zou moeten gelden voor

de grootste afvalstroom, namelijk de afvalstoffen die ten gevolge van het in de

vaart houden een schip ontstaan.'

De ontstaansgeschiedenis van beleid
In de tweede helft van de jaren tachtig was duidelijk dat de inspanningen die

11 De enquete werd uitgevoerd door het bureau Regioplan. De resultaten zijn opgenomen in het
rapport Schoon schip en schoon water (VROM, 1992).

12 Deze afvalstroom bestaat voornamelijk olie-watermengsels, maar ook poetsdoeken, filters en
dergelijke. Andere afvalstromen die aan boord van schepen ontstaan zijn huishoudelijk afval en
afval dat or. door het vervoer van lading.
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sinds de jaren zeventig waren verricht om het probleem van lozingen van

scheepsafvalstoffen aan te pakken, niet het gewenste resultaat hadden. Op

papier waren de verplichtingen rond lozing, afgifte en meldingen duidelijk,

maar de naleving ervan viel in praktijk niet te controleren. Bovendien zorgden

dalende olieprijzen en verscherpte regelgeving ervoor dat de traditionele

slopboeren, die hun rendement haalden uit het terugwinnen van olie uit het

scheepsafval, van de markt verdwenen.

In 1988 werd een kamerdebat gehouden naar aanleiding van de beleidsnotitie

Afvalstoffen van de scheepvaart (Kamerstukken II, 1988-1989, 20 472 nr.

004). Voorgesteld werd de verwijderings- en verwerkingskosten van scheeps-.

afvalstoffen indirect te financieren. Voor binnenschippers zou er dan niet

langer een financiële drempel zijn om afvalstoffen af te geven. De ministers

van VROM en V&W zegden vervolgens in een brief aan de kamer toe een

onderzoek te doen verrichten naar de mogelijkheden van indirecte financiering

van verwijderings- en verwerkingskosten van scheepsafvalstoffen.13 Tevens

gaven de ministers in hun brief aan te zullen streven naar een internationaal

verdrag tussen Rijnoeverstaten en wat betreft de opstelling en uitvoering

hiervan een belangrijke rol te willen toekennen aan de Centrale Commissie van

de Rijnvaart (CCR).

In 1989 bracht een extern adviesbureau verslag uit van het onderzoek dat in

opdracht van de minister van VROM was geëntameerd. In het rapport werden

vijf alternatieven van.indirecte financiering geschetst: milieu-accijns op

minerale oliën, vastrechtregeling, opslag op haven- en liggelden, een reini-

gingsheffing bij wege van aanslag en een opslag op de brandstofprijs.

2.2 Beleidsontwikkeling

Fasering

De agendering vond plaats in 1988. In de periode van 1989 tot 1993 vond de

beleidsvorming plaats. Daarbij was sprake van een moeizaam onderhandelings-

proces met schippers en inzamelaars en stagnatie van beleidsvorming in de

jaren 1990 en 1991. De uitvoeringsfase startte in 1993 en duurt nog voort.

Actoren

De bij de het totstandkomen van de SAB-regeling betrokken actoren waren

kunnen globaal in twee groepen worden onderscheiden: overheid en bedrijfsle-

ven. Binnen deze hoofdgroepen kunnen opnieuw verschillende actoren en

belangen worden onderscheiden.

De groep overheid omvatte in de eerste plaats de betrokken departementen,

VROM (uit hoofde van de ~-wetgeving) en V&W (uit hoofde van de WVO-

wetgeving). Daarnaast waren lokale en provinciale overheden betrokken,

vanuit hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de haveninfastructuren, en

handhaving en controle van wetgeving.

De groep bedrijfsleven omvatte zowel de binnenvaartschippers als de inzame-

laars en verwerkers van scheepsafvalstoffen. De binnenvaartschippers waren

verenigd in verschillende belangenorganisaties. De inzamelaars en verwerkers

waren verenigd in de Nederlandse Vereniging van Bilge-inzamelaars (NVBI) en

13 Tweede Kamer, 1988-1989, 20 472 nr. 005.
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de Nederlandse Vereniging van Chemisch Afvalverwerkers (NVCA).

Het onderhandelingsproces
Na publikatie en bespreking van het rapport van het adviesbureau werden de

laatste twee alternatieven nader uitgewerkt in voorstellen. Er werd onderhan-

deld met belanghebbenden waarbij gestreefd werd naar een convenant tussen

overheid, schippers en de inzamelbranche. De voorstellen konden echter geen

genade vinden bij de belangrijkste partijen. De oliemaatschappijen waren tegen

een opslag op de brandstofprijs omdat dit internationaal tot scheve concurren-

tieverhoudingen zou leiden. De schippers waren tegen een reinigingsheffing.

De NVCA en de NBVI wilden een zo eenvoudig mogelijke en flexibele regeling.

Omdat er geen beweging zat in de standpunten stagneerde de beleidsvorming.

Over deze stand van zaken schreef de minister een brief aan de Tweede

Kamer. De poging om een convenant te sluiten werd als mislukt beschouwd.

Om de impasse die was ontstaan te doorbreken deed de NVCA een alternatief

voorstel, een abonnementensysteem. Schippers zouden op vrijwillige basis

tegen een vaste bijdrage een abonnement nemen om een jaar lang scheepsaf-

valstoffen bij inzamelaars af te geven. Voordeel van dit systeem was dat de

politie zich bij de opsporing van illegale lozingen kon beperken tot het in de

gaten houden van schippers zonder abonnement. Dit voorstel, dat in een brief

aan de minister uiteen werd gezet, werd nimmer uitgewerkt in een concreet

plan. Noch de overheid, noch andere partijen zagen perspectieven in het

voorstel.

VROM besloot zijn strategie te wijzigen. Aanvankelijk had het departement

zich vrij sterk op de inzamelaars gericht, een groepje van circa 15 bedrijven,

met wie men verwacht had makkelijker tot zaken te komen dan met de

duizenden, volgens zuilen georganiseerde binnenschippers. Men begon zich

echter steeds beter te realiseren dat juist de laatstgenoemde groep tot

gedragsverandering moest worden bewogen. Er werd een adviseur ingehuurd

die als onderhandelaar namens VROM de taak kreeg de partijen op één lijn te

krijgen. Voorts diende een congsi tussen schippers en inzamelaars, die de

overheid een poot zou kunnen uitdraaien, te worden vermeden.

Na verloop van tijd slaagde de adviseur erin zowel de binnenschippers als de

havenbedrijven ervan te overtuigen dat een opslag op de havengelden het

meest wenselijke alternatief was voor indirecte financiering. Bovendien werd

de schippers voor de eerste jaren een overheidssubsidie in het vooruitzicht

gesteld, waarmee een situatie van gratis afgifte van afvalstoffen zou ontstaan.

De regeling werd gezien als een brug naar de toekomstige situatie waarin het

Rijnoeverstatenverdrag van kracht zou worden. Er werd overeenstemming

bereikt over een opslag van 5%.

Eind 1992 werd een stuurgroep ingesteld met waarin onder andere de volgen-

de personen/instanties zitting namen:

- een onafhankelijke voorzitter;

- de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam;

- de secretaris van de havenraad;

- een vertegenwoordigers van de binnenschippersorganisaties;

- een vertegenwoordiger van het ministerie van V&W;

- een vertegenwoordiger van het ministerie van VROM.

-106-



De stuurgroep had de opdracht de contouren van een regeling voor indirecte

financiering te schetsen, de verdere totstandkoming van de regeling te begelei-
den en een uitvoeringsorganisatie op te richten.

Halverwege maart 1993 werd de stichting SAB opgericht. In het bestuur van

de stichting namen drie vertegenwoordigers van binnenschippersorganisaties

zitting. De stichting kreeg de verantwoordelijkheid over de invoering en

uitvoering van de regeling. Er werd een Commissie van Toezicht ingesteld,

bestaande uit:

- een onafhankelijke voorzitter;

- een vertegenwoordiger van de binnenschippers;

- een vertegenwoordiger van havenbedrijven (in verband met de inning van
de opslag op havengelden).

De taken van deze commissie waren: het zorgdragen voor een goede uitvoe-

ring van de regeling (toezicht), het voorkomen van het ontstaan van scheeps-

afvalstoffen in de binnenvaart (preventie) en het geven van informatie aan

binnenvaartschippers (voorlichting).

Omdat op 1 juli 1993 moest de kamer worden geïnformeerd, dienden onder

tijdsdruk een aantal belangrijke knopen te worden doorgehakt. Eén van de

knopen was de kwestie hoeveel subsidie het ministerie van VROM zou gaan

verstrekken. De binnenschippers vroegen 22 miljoen voor drie jaar. Maar de

overheid had een veel lager bedrag in gedachten. Aan overheidszijde werd

voet bij stuk gehouden dat het bedrag waarom werd gevraagd veel te hoog

was. Uiteindelijk werd overeengekomen dat voor de duur van de regeling

(aanvankelijk ging men uit van twee jaar, maar later is dit drie jaar geworden)

11 à 12 miljoen zou worden uitgetrokken.

Door het verbond met de schippers kon de Stichting SAB een harde opstelling

kiezen ten opzichte van de inzamelaars. De branche wenste een collectief

contract, maar VROM wilde slechts individuele contracten met inzamelaars

sluiten om aldus de macht van de inzamelaars te breken. De NVBI deed

namens de inzamelaars een collectieve offerte waarop door de stichting SAB

niet werd ingegaan. Vertegenwoordigers van VROM en V&W benaderden

individuele bedrijven met de boodschap dat wanneer zij geen individuele

offertes zouden indienen, zij de kans op een contract misliepen.

2.3 Beleidsarrangement

De SAB-regeling behelst het (indirect) subsidiëren van de afgifte van scheeps-

afvalstoffen in Nederland. Het gaat daarbij om een beperkt aantal soorten

afval dat ontstaat aan boord van binnenvaartschepen. Doel van de regeling is

het voorkomen dat de bedoelde afvalstoffen in het oppervlaktewater worden

geloosd.

Voor de uitvoering van de regeling is de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnen-
vaart (SAB) opgericht. Fysiek is de SAB ondergebracht bij het Bureau Internati-
onale Vaart te Rotterdam.

Inhoud en uitvoering van de SAB-regeling
De stichting die de uitvoering van de regeling verzorgt sluit contracten af met

-107-



erkende inzamelaars van scheepsafvalstoffen. Deze inzamelaars zamelen de

door ontdoeners aangeboden stoffen in zonder daarvoor de kosten in rekening

te brengen. De kosten die de inzamelaar maakt voor inzameling, opslag,

transport en afgifte aan een verwerker declareert de inzamelaar bij de stich-

ting. Ter financiering van de regeling betaalt de binnenvaart een opslag van

5% op de havengelden in 17 zeehavens, de resterende gelden worden door de

ministeries van VROM en V&W gefourneerd." De contracten met inzame-

laars worden jaarlijks afgesloten en stilzwijgend verlengd, tenzij één van de

contractpartijen het contract opzegt. Met elke inzamelaar wordt een minimum-

en een maximum te inzamelen hoeveelheid afvalstoffen afgesproken, op basis

waarvan een vaste maandelijkse vergoeding wordt gegeven. Deze vergoeding

wordt later gecorrigeerd op basis van de werkelijk ingezamelde hoeveelheid.

Geldigheid en geldigheidsduur
Van de regeling kan gebruik worden gemaakt door:

- alle schepen met een binnenmeetbrief16 (de beroepsbinnenvaart)

- alle schepen met een binnen- en zeemeetbrief (de kustvaart)

- alle schepen van de beroepszeilvaart mits ingeschreven in het Centraal

Register Binnenvaart (de bruine vloot).

Per 1 juli 1993 gold de regeling voor olie- en vethoudend machinekamerafval

als bilgewater, schroefaskokervet, carterolie en lekvloeistof uit smeeroliefilters

en koelvloeistof. Per 1 juli 1994 werden ook de emballage van scheefsafval-

stoffen, oliefilters en poetsdoeken in de regeling betrokken. De regeling geldt

voor een periode van drie jaar.

Registratie en controle
De ontdoener meldt de afgifte van de afvalstoffen middels een S-formulier aan

het LMA. Tevens wordt de afgifte opgetekend en door de ontvanger geaccor-

deerd in het bilgeboekje dat aan boord wordt bewaard. De inzamelaar meldt de

ontvangen afvalstoffen via een S-formulier aan het LMA. Het LMA maakt dan

een maandverzamelstaat op, die na controle door de inzamelaar aan de SAB

wordt overgedragen. De inzamelaar is verplicht monsters van het ingezamelde

afval, voorzien van handtekening van ontdoener en ontvanger, 1 jaar te

bewaren, en op verzoek aan de SAB ter beschikking te stellen.

De meldingen door ontdoeners en inzamelaars en de monsternames maken het

mogelijk controles uit te voeren op (de consistentie van) de verstrekte gege-

vens en de aard van de inzamelde stoffen. Aan de hand van het bilgeboekje

kunnen inspecties aan boord van schepen plaatsvinden. Overigens is de

regeling rond het bilgeboekje geen onderdeel van de SAB, maar een verplich-

ting uit het RVPR en niet in heel Nederland geldig. De controles aan boord van

schepen zijn evenmin onderdeel van de SAB, maar vallen onder de verant-

14 Ten behoeve van de regeling krijgt de stichting SAB drie jaar lang een subsidiebedrag dat elk
jaar verminderd volgens de volgende verdeelsleutel: de helft van het totale subsidiebedrag in

het eerste jaar, eenderde in het tweede jaar en eenzesde in het derde jaar. De voorwaarden die
VROM aan de subsidiëring heeft verbonden zijn: een geautoriseerde jaarrekening en jaarver-
slag voor 1 mei, een accountantsverklaring en een controle van de administratie van door SAB

gecontracteerde bedrijven.

15 Een meetbrief is een document waarin de grootte van het schip is vastgelegd en zodoende de

hoogte van de h: engelden bepaald.
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woordelijkheid van de overheid.

Een onderzoek in 1994, gericht op de fraudegevoeligheid van de regeling heeft

tot een aantal wijzigingen geleid. Dit heeft ondermeer tot een protocol voor

accountantscontrole geleid. Ook zijn experimenten gestart met een elektro-

nisch flottersysteem, dat bij overslag het volume ingezamelde afvalstoffen

meet, en een ladingjournaal aan boord van schepen.

2.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

Doelbereiking

De SAB-regeling heeft geleid tot een forse toename van het ingezamelde

volume van de scheepsafvalstoffen waarop de regeling betrekking heeft. De

exacte grootte van die toename is niet bekend, ten gevolge van gebleken

onbetrouwbaarheid van de cijfers die verzameld worden met betrekking tot

inzameling en verwerking.

Fraude

Hoewel geen indicatie bestaat van de schaal waarop in Nederland met de

regeling wordt gefraudeerd, kan worden vastgesteld dat de regeling op

verschillende manieren mogelijkheden tot fraude biedt. Zowel schippers als

inzamelaars kunnen door malversaties op onrechtmatige wijze voordeel

verkrijgen. Enkele voorbeelden:

- er zijn inmiddels gevallen bekend waarin scheepsafvalstoffen die niet

onder de SAB-regeling vielen werden geboekt en gedeclareerd als stoffen

die daar wel onder vallen,

- er zijn schepen die vele malen meer afvalstoffen afgeven dan uit hun

eigen bedrijfsvoering kunnen ontstaan,

- er bestaan indicaties dat grotere volumes werden opgegeven dan feitelijk

werden ingezameld.

- er zijn indicaties dat de partijen fysiek vergroot worden door het bijmen-

gen van water.

- er zijn vermoedens rond het bijmengen van andersoortig chemisch afval.

In de eerstgenoemde gevallen zou sprake zijn fraude, in het laatste staat ook

het milieurendement ter discussie.

Naar aanleiding van een onderzoek in 1994 naar de fraudegevoeligheid van de

regeling in opdracht van VROM is een werkgroep ingesteld die tot doel heeft

de regeling te verbeteren. Behalve dit doel streeft de werkgroep er naar

aanbevelingen te doen die van belang kunnen zijn voor vergelijkbare regelingen

ten aanzien van andere afvalstromen.

Afvalpreventie
Onderzoek naar mogelijkheden om het ontstaan van scheepsafvalstoffen tegen
te gaan heeft in de afgelopen belangrijke inzichten opgeleverd. Zo zou een
betere afdichting van de schroefaskoker tot een reductie van 80% van het
bilgewater leiden. De SAB-regeling heeft een brede toepassing van dergelijke
inzichten in de weg gestaan. Waar aan de afgifte van afval geen directe
kosten zijn verbonden, worden investeringen ter preventie van afval nooit
terugverdiend.
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Marktordening

Door het aangaan van contracten met individuele inzamelaars meende VROM

een instrument in handen te krijgen om bepaalde partijen buiten te sluiten,

hetgeen zou kunnen leiden tot het verdwijnen van "verdachte" bedrijven of

sanering van overcapaciteit.1° Pogingen van VROM om hiervan gebruik te

maken strandden echter bij de rechter. Tijdens het onderzoek werd ook de

opinie gehoord dat het feit dat bedrijven hun contract zouden kunnen verliezen

een goede preventie voor fraude zou zijn. Gezien de belangrijke positie van elk

bedrijf in de afvalinzamelingsinfrastructuur (12 bedrijven in heel Nederland,

met vaak een regionaal semi-monopolie) moet worden betwijfeld of dit middel

ooit zal worden gehanteerd: de overheid is voor de uitvoering van haar beleid

afhankelijk van deze bedrijven.

Verantwoording en controle
De door schippers en inzamelaars aan de SAB en het LMA aangeleverde

gegevens kunnen door de SAB slechts op hun onderlinge consistentie worden

vergeleken. Fysieke controles aan boord van schepen en bij de inzamelaars zijn

de taak van reguliere handhavingsinstanties. Doelgerichte en slagvaardige

handhaving zou tot stand kunnen komen indien de instanties van elkaar

activiteiten en bevindingen op de hoogte zouden zijn. Dit is echter niet het

geval.
Middels een financieel jaarverslag legt de Stichting SAB jaarlijks verantwoor-

ding af. Onduidelijk is hoe de overheid zicht houdt op een juiste uitoefening

van taken door de SAB. De ministeries van VROM en V&W zijn niet in het

toezichtsorgaan, noch in het SAB-bestuur vertegenwoordigd.

16 Over de preciese intenties van VROM liepen de meningen van de respondenten uiteen.
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3 Koppeling van vergunning aan bedrijfsinterne milieuzorg

Veel van de ondernemingen beschikken tegenwoordig over een bedrijfsintern

milieuzorgsysteem. De essentie van zo'n systeem is dat de bedrijfsvoering van

deze ondernemingen aan bepaalde milieunormen voldoet die de onderneming

zichzelf heeft opgelegd. Het gaat hierbij dan om normen die betrekking hebben

op bijvoorbeeld het gebruik van grondstoffen, het produktieproces, de interne

en externe veiligheid, de toepassing van nieuwe technologie en het opleidings-

niveau van medewerkers. Doel van een milieuzorgsysteem is niet alleen te

waarborgen dat rechtmatig wordt gehandeld, maar ook dat de onderneming al

het nodige zal doen om milieuschade zo veel als mogelijk te voorkomen en

haar milieuprestaties te verbeteren.

Recentelijk wordt bij het verlenen van vergunningen rekening gehouden met

het feit of een onderneming over een milieuzorgsysteem beschikt. Men noemt

dit koppeling van vergunning aan bedrijfsinterne milieuzorg. De gedachte

hierachter is dat wanneer een bedrijf zichzelf bepaalde normen heeft opgelegd

en deze normen door middel van betrouwbare controlesystematiek handhaaft,

het overbodig is zonodig bepaalde zaken nog te moeten regelen." Het is dan

mogelijk een vergunning af te geven waarin tal van zaken niet meer gedetail-

leerd geregeld hoeven te worden. De vergunningverlening kan dan sneller

verlopen en de overheid kan zich wat betreft de handhaving meer op hoofdlij-

nen richten.

3.1 Beleidscontext

Begin jaren tachtig ontstond zowel bij het bedrijfsleven als de overheid een

toenemende weerstand tegen het snel groeiende woud van wetten en regels

op het milieuterrein. Ondernemers gaven aan te maken te hebben met groeien-

de onzekerheden over wat nu wel en niet was toegestaan en of bepaalde

investeringen (bijvoorbeeld uitbreiding van de huidige vestiging) gezien de

alsmaar strenger wordende milieu-eisen economisch verantwoord waren.

Daarnaast gaven ondernemers aan dat zij geconfronteerd werden met steeds

tijdrovender vergunningprocedures. Maanden gingen heen om tot een ontvan-

kelijke vergunnningaanvraag te komen, waarna het vervolgens lange tijd kon

duren voordat de beschikking op de aanvraag werd afgegeven vanwege

inspraak- en beroepprocedures. Ten slotte ervaarden zij in toenemende mate

als probleem dat vergunningen veelal verouderd bleken te zijn nog voordat ze

werden afgegeven. Dit probleem gold met name voor bedrijven opererend in

een snel veranderende omgeving.

Aan overheidszijde begon men halverwege de jaren tachtig steeds meer het

probleem te voelen dat de snelle ontwikkelingen in de milieuwetgeving een

enorme nadere regelgevingslast met zich meebracht. De wetgeving was vooral

kaderwetgeving die nader uitgewerkt diende te worden in Algemene Maatrege-

17 Van der Vlies (1991) stelt dat regelgeving onder andere dient te voldoen aan het noodzakelijk-
heidebeginsel. De regelgever dient zich met het oog op acceptatie van regels telkens af te vra-

gen of er geen andere alternatieven zijn voor het bereiken van gestelde doelen. Acceptatie,
althans het ontbreken van weerstand, is een minimum-voorwaarde om datgene wat men wil
regelen tot gelding te brengen.
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len van Bestuur, Koninklijke Besluiten, verordeningen en vergunningen. Vooral
op het terrein van vergunningverlening konden gemeenten en provincies vaak

de snelle ontwikkelingen in de wetgeving niet bijhouden. Hierdoor ontstonden

enorme achterstanden. Eind jaren tachtig werd in het kader van de uitvoering

van het NMP-plus extra geld beschikbaar gesteld om de achterstanden in te

lopen.18 Daarnaast ging de overheid steeds meer als probleem ervaren dat de

explosieve groei van regelgeving een enorme handhavingsiast genereerde

zonder dat de handhavingscapaciteit evenredig meegroeide. Milieucriminaliteit

deed zijn intrede. Er waren weliswaar regels gesteld, maar de overheid was

onvoldoende in staat regelovertredend gedrag op te sporen en te sanctioneren..

Door het groeiende handhavingstekort konden problemen ontstaan die uitgroei-

den tot breed in de media uitgemeten affaires.

3.2 Beleidsontwikkeling

De ideeën omtrent milieuzorg als een instrument van het bedrijfsleven om zelf

mede invulling te geven aan doelstellingen van milieubeleid, deden halverwege

de jaren tachtig hun intrede.. Voor het bedrijfsleven was de aanleiding om deze

ideeën bij de politiek onder de aandacht te brengen, het door de minister van

VROM gelanceerde beleidsvoornemen voor bepaalde bedrijfstakken een

verplichte stoffenboekhouding met externe accountantscontrole in te voeren.

Dit voornemen maakte de minister in 1984 bij brief aan de Tweede Kamer

kenbaar (Kamerstukken 1983-1984, 18100, nrs 22 en 67).18 Naar aanleiding

van dit voorstel kwam een dialoog op gang tussen medewerkers van het

VNO/NCW en het ministerie van VROM. In deze dialoog probeerden de

werkgeversbonden de overheid ervan te overtuigen dat het invoeren van een

verplichte stoffenboekhouding, gezien uitvoeringsproblemen en het feit dat

daarmee geen inzicht kon worden verkregen in het wanneer, waarom en waar

van verliezen op de stoffenbalans, een onzalig idee was en zo ook de controle

hiervan door een externe milieu-accountant. Wel zagen ze voor hem een taak

weggelegd in de zin van een externe deskundige die zich bezighoudt met

advisering inzake het opzetten van een milieuzorgsysteem en de waarborging

ervan door middel van 'environmental auditing'.

Om de overheid hiervan te overtuigen publiceerde het Bureau Milieu en

Ruimtelijke Ordening (BMRO) van het VNO/NCW diverse rapporten, nota's en

brochures.»

Veel van de voorstellen die het BMRO van het VNO/NCW aandroeg vielen in
goede aarde bij de overheid. Beleidsvoornemens aan overheidszijde waarmee

18 Voor de provincie de Van Rijn-Vellekoop gelden en voor de gemeenten de BUGM-gelden.
19 De minster schreef deze brief naar aanleiding van het rapport van de Uniser-commissie die was

ingesteld naar aanleiding van een affaire die was ontstaan nadat strafrechtelijke onderzoek aan
het licht had gebracht dat Uniser met medeweten van een toezichthouder op grote schaal
chemische afvalstoffen had geloosd op het oppervlaktewater. De commissie rapporteerde dat de

overheid weliswaar veel aandacht besteedde aan regelgeving en vergunningverlening, maar niet
of nauwelijks aan de controle op de naleving van deze regels en vergunningen (Uniser-
commissie, 1983).

20 Yrsie van het VNO en het NCW op het ruimtelijke ordeningsbeleid (VNO/NCW 1982);

Milieuaccountancy in ondernemingen (VNOINCW 1985a); Het milieubeleid nader bekeken

(VNO/NCW 1985b); Brochure bednjjsinterne milieuzorg (VNOINCW, 1986).
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men aan ondernemerszijde niet gelukkig was, werden niet alleen bekritiseerd

maar van alternatieven voorzien. Zo kreeg in wisselwerking tussen onderne-

mers en de overheid het beleid gestalte.

Nadat deze zich had laten adviseren door de commissie Smit', stuurde de

minister van VROM mede namens zijn ambtsgenote van Verkeer en Waterstaat

op 30 augustus 1989, het kabinetsstandpunt met betrekking tot de wenselijke

ontwikkeling van bedrijfsinterne milieuzorg naar de Tweede Kamer (Tweede

Kamer, 1988-1989, 20 633, nr. 3, 'Notitie Milieuzorg'). In deze notitie

maakte de regering bekend via experimenten met minder gedetailleerde

vergunningaanvragen en het gebruik van doelvoorschriften in plaats van

middelvoorschriften na te gaan of een betere afstemming kan worden bereikt

tussen bedrijfsinterne milieuzorgsystemen en vergunningen.

In samenspel met het VNO/NCW startte de overheid tien proefprojecten bij

onder andere SC Johnson, Tanker Cleaning Amsterdam, Gist Brocades en

Ericcson Radio Systems (VROM, 1993/2; Van Oorschot, 1994; Kusiak,

1994).22 Onder de noemer 'koppeling BIM en vergunning' werd in deze

projecten gestreefd naar een betere afstemming tussen aanwezige vormen van

bedrijfsinterne milieuzorg en de te verlenen vergunning. De projecten werden

begeleid door de Commissie Bedrijfsinterne Milieuzorgsystemen waarin

vertegenwoordigd waren het ministerie van VROM, het VNO/NCW, de VNG,

het IPO en een zuiveringschap.

Volgens Gilhuis (1990) biedt een milieuzorgsysteem idealiter de nodige

waarborgen dat door de overheid gestelde voorschriften op het milieugebied

worden nageleefd en kent het regelingen die verder gaan dan wat bij vergun-

ning of algemene voorschriften is voorgeschreven. Wat dit laatste betreft kan

men bijvoorbeeld denken aan preventieve maatregelen in het licht van civiel-

rechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade. Aan een dergelijke invulling

van milieuzorg zijn een tweetal voordelen verbonden. Ten eerste kan op zo'n

manier worden voorkomen dat de overheid eenzijdig eisen oplegt en beter

worden ingespeeld op strenger wordende milieu-eisen. Ten tweede kan

worden gewaarborgd dat men niet alleen in administratiefrechtelijk, maar ook

in civielrechtelijk opzicht rechtmatig handelt.

Bij koppeling komen twee instrumenten van milieubeleid bijeen. Aan de ene

kant het milieuzorgsysteem als een instrument in handen van bedrijven om op

bedrijfs- of brancheniveau zaken zo te regelen dat rechtmatig handelen is

gewaarborgd en aan de andere kant de vergunning als een instrument in

handen van bestuursorganen om binnen de kaders van milieuwetgeving regels

(voorschriften) te kunnen stellen aan het handelen van rechtspersonen.

21 De commissie, voluit de Commissie Bedrijfsinterne Milieuzorgsystemen, legde haar advies
neer in het rapport 'Milieuzorg in samenspel' (Tweede Kamer, 1987-1988, 20 633, nr. 1).

22 Doelstellingen van de proefprojecten waren:
- de overheid kennis laten nemen van de opzet en het functioneren van milieuzorg in

bedrijven,
- analyse van de noodzakelijke elementen voor een goed milieuzorgeysteem;

- adviseren over verdere verbetering in de individuele bedrijven;

- inzicht krijgen in de criteria voor de beoordeling van milieuzorgsystemen in bedrijven;
- beoordeling van de betekenis van het milieuzorgsysteem voor de relatie tussen het bedrijf

en de overheden (Kamerstukken F1, 1990-1991, 22343, nr.1)
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Doelstellingen die men met koppeling zoal voor ogen heeft zijn:
- verkorten van de tijdsduur van vergunningverlening;

- meer flexibele, minder omvangrijke en minder gedetailleerde vergun-
ning23;

- substitutie van toezicht en controle van overheidswege door zelftoezicht

en zelfcontrole in combinatie met metacontrole door de overheid24 en

actieve verantwoording door bedrijven2r,.

3.3 Beleidsuitvoering: twee praktijkvoorbeelden

In het hiernavolgende bespreken we twee praktijkvoorbeelden waarbij overheid

en bedrijfsleven hebben geprobeerd een koppeling tussen de te verlenen

vergunning en het aanwezige bedrijfsinterne milieuzorgsysteem te bewerkstel-

ligen. Het eerste voorbeeld betreft een koppelingstraject dat door miscommu-

nicatie en uiteenlopende opvattingen mislukte. Het tweede voorbeeld betreft

een gedeeltelijk geslaagd koppelingstraject.

Het eerste praktijkvoorbeeld.
Bedrijf X betreft een drietal dochterondernemingen van een internationaal

concern waarvan het moederbedrijf in de Verenigde Staten is gevestigd. De

drie ondernemingen zijn op één bedrijfsterrein gevestigd. Een van de onderne-

mingen is een verkoopmaatschappij. De andere twee ondernemingen produce-

ren een breed assortiment halffabrikaten en produkten voor huishoudelijk

gebruik. Er werken ongeveer 300 mensen op het bedrijfsterrein. De produktie-

processen kennen een relatief eenvoudige procestechnologie.

De aanleiding een koppelingstraject te bewandelen vormde de goede relatie die

was ontstaan tussen bedrijf en provincie in het kader van een aanvraag voor

23 'De vergunning moet globaler, flexibeler worden. Dan hoef je hem minder snel te wijzigen.
Dat is in zijn algemeenheid de conclusie die uit de interviews met bedrijven kan worden ge-

trokken en die ook door veel overheden wordt onderschreven' (Nijenhuis en Aalders, 1995, p.
28).

24 In de 'Notitie Milieuzorg' staat over overheidstoezicht onder andere het volgende te lezen:
'Bij een goed functionerend milieuzorgsysteem zal naar het oordeel van de regering het
overheidstoezicht in de loop van de tijd verschuiven van het louter controleren van het naleven
van de milieuvoorschriften naar het meer controleren en toesten van het functioneren van het
milieuzorgsysteem in het bedrijf. De rol van de overheid zal er steeds meer op gericht zijn
erop toe te zien, dat het bedrijf zelf adequate interne controles in het kader van zijn milieu-
zorgsysteem uitvoert.'

25 Hierover meldt de 'Notitie Milieuzorg':
'Voor het functioneren van het bedrijfsinterne milie uzorgsysteem vormen periodieke rapporta-
ges een onmisbaar element ...(...1... Bij de rapportage aan overheidsinstanties gaat het enerzijds
om de reeds bestaande rapportegeverplichtingen van meetgegevens, afgiftes en/of ontvangsten
van bepaalde stoffen e.d., vastgelegd in vergunningvoorschriften en/of algemene wettelijke
bepalingen. Anderzijds dient, in geval een integraal milieuzorgsysteem wordt geï troduceerd,
ook gedacht te worden aan een jaarlijkse milieurapportage waarin meer uitgebreid en diep-

gaand aan overheidsinstanties informatie wordt verstrekt over de werking van het systeem. Het
doel van een dergelijke rapportage is in beginsel drieledig:

- uitgangspunt voor vruchtbaar periodiek overleg tussen bedrijf en overheid;
- hulpmiddel bij het stellen van prioriteiten met betrekking tot het overheidstoezicht;
- instrument ten dienste van de controle op de naleving van vergunningvoorschriften.'
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een uitbreidingsvergunning in 1987. Tijdens het vooroverleg werd het bedrijf

met de afweging geconfronteerd ofwel forse investeringen te plegen in 'end of

the pipe'-maatregelen dan wel de bedrijfsvoering op een aantal belangrijke

punten anders in te richten opdat minder afval en emissies zouden ontstaan.

Het bedrijf investeerde bijna 10 miljoen in brongerichte maatregelen zoals het

toepassen van schonere technologieën, verbetering van de logistiek, gebruik

van andere grondstoffen en verbetering van efficiency. De resultaten hiervan

waren zeer bemoedigend. Binnen korte tijd verminderde de milieubelasting en

werden enorme besparingen gerealiseerd in de kosten voor afvalverwerking.

In 1990 kwam vooroverleg op gang rondom de revisie van een aantal vergun-

ningen. De idee ontstond één vergunning te maken voor alle op het bedrijfster-

rein gevestigde ondernemingen - een zogenoemde 'parapluvergunning'.

Gaande de gesprekken ontstond ook het idee om te komen tot een koppeling

tussen milieuzorg en de te realiseren vergunning. Besloten werd een project te

starten met de volgende doelstelling:

- het ontwikkelen van een duurzaam milieuzorgsysteem;

- het realiseren van een parapluvergunning met voornamelijk doelvoorschrif-

ten waarin verwezen wordt naar en gekoppeld wordt aan het milieuzorg-

systeem.

Actoren. Aan het project werd door de volgende instanties deelgenomen: het

ministerie van VROM, de provincie, de gemeente, de RIMH, het bedrijf en een

bedrijfsmilieubureau. Het ministerie was bij het project betrokken omdat het

een subsidie verstrekte in het kader van de stimulering van milieuzorg binnen

bedrijven. Met het oog op begeleiding waren naast het ministerie, de gemeen-

te, de RIMH en het bedrijfsmilieubureau bij het project betrokken.

Verloop. Bij aanvang van het project was er nog geen milieuzorgsysteem, noch

op papier, noch in praktijk. Allereerst werd er een inventarisatie gemaakt

welke bestanddelen onderdeel zouden gaan uitmaken van het milieuzorgsys-

teem. Als leidraad fungeerde de ISO-systematiek en de in de 'Notitie Milieu-

zorg' genoemde elementen van een milieuzorgsysteem°. Vervolgens is men

binnen het bedrijf nagegaan welke bestanddelen van milieuzorg reeds aanwe-

zig waren om op voort te bouwen. Vervolgens is men aan een handboek gaan

werken. Begin 1993 was dit gereed.

Wat betreft de te verlenen vergunning werden door de provincie een aantal

uitgangspunten geformuleerd. De toekomstige vergunning moest onder andere

flexibel zijn, voldoende aandacht besteden aan vermindering van milieubelas-

ting en goed te handhaven zijn. Voor het bedrijf was een belangrijk uitgangs-

punt dat in de vergunning zou worden voorgeschreven welke emissies (lucht,

water geluid, afval etcetera) binnen welke plafondwaarden moesten blijven.

Het bedrijf had voor ogen dat met de vergunning als het ware een kaasstolp

over het bedrijf zou worden gelegd en dat het daarbinnen enige vrijheid van

handelen zou krijgen.

26 (1) milieubeleidsverklaring, (2) milieuprogramma, (3) integratie van milieuzorg in de
bedrijfsvoering, (4) metingen en registraties, (5) interne controles, (6) interne voorlichting en
en opleiding, (7) interne en externe milieurapportage en (8) doorlichting/milieu-audit (Kamer-

stukken II, 20633, nr. 3).
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In de beginfase van het project verliep alles nog vrij probleemloos. Toen echter

een en ander concreet moest worden uitgewerkt, op het moment dus dat de

onderhandelingen rondom de vergunningaanvraag op gang kwamen, ontston-

den de problemen.

Zo krabbelde de provincie terug door emissieplafonds niet voor alle onderne-

mingen gezamenlijk, maar elk afzonderlijke te willen vaststellen. Later wilde de

provincie zelfs enkel plafonds vaststellen voor secties binnen deze onderne-

mingen. Ook op ander punten had de provincie de neiging de doelpalen te

verzetten. Zo stelde men gaande het project op enig moment de eis dat het

milieuzorgsysteem gecertificeerd diende te worden en dat het milieuzorgsys-

teem niet alleen onderdeel zou gaan uitmaken van alleen de vergunning-

aanvraag maar ook aan de vergunning zelf.

Niet alleen aan provinciezijde lag een bron van problemen. Ook de houding van

het bedrijf veroorzaakte problemen binnen het project. Zo kwam eind 1993

aan het licht dat het bedrijf een hele produktielijn had opgezet zonder dat de

provincie hiervan op de hoogte was. Op een van de tekeningen die het bedrijf

aanleverde in het kader van de vergunningaanvraag stond een installatie

getekend waarvan nooit melding was gedaan en waarvoor een vergunningaan-

vraag had moeten worden ingediend. Deze ontdekking leidde tot een enorme

vertrouwensbreuk in de relatie. Begin 1994 deed de politie een inval en werd

proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie hield de zaak aan onder

voorwaarde dat een audit zou plaatsvinden.

Na een jaar van stroef overleg en strubbelingen vroeg het bedrijf aan de

provincie een notitie te schrijven. Het bedrijf vroeg zich namelijk af wat er met

het oog op een flexibele vergunning nog van het project viel te verwachten.

Voor het bedrijf betekende flexibilisering dat zolang emissies niet boven een

bepaalde plafondwaarde uitkomen, wijzigingen konden worden doorgevoerd

zonder hiervoor toestemming te vragen. Uit de notitie bleek dat de provincie

met flexibilisering voor ogen had dat niet op voorhand voor alle wijzigingen

toestemming nodig was, maar dit niet het bedrijf ontsloeg van de plicht over

alle wijzigingen zorgvuldig en uitgebreid te informeren. Voor bepaalde wijzigin-

gen zou gewoon blijvend toestemming moeten worden gevraagd. Een discus-

sie naar aanleiding van de notitie leidde begin 1995 tot het besluit het project
in de ijskast te zetten.

Bereikt resultaat. Eind 1995 werd de vergunningaanvraag ingediend. De

aanvraag bestond uit 19 dossiermappen. Begin 1996 werd het WVO-gedeelte

van de aanvraag ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van het ~gedeelte

werd om aanvullende informatie en een meet- en registratieprogramma

gevraagd. Enkele maanden later werd een vergunning afgegeven die nimmer

zo gedetailleerd was.

Om de geschade vertrouwensrelatie weer te herstellen nodigde het bedrijf de

milieugedeputeerde van de provincie uit om bij het bedrijf te komen kijken.

Ook werd de burgemeester uitgenodigd voor een bezoek, evenals de hoofden

van ambtelijke afdelingen van de provincie en de gemeente. Tevens werd de

agenda getrokken voor het maken van afspraken voor maandelijks overleg met

de toezichthouders van de provincie.
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Het tweede praktijkvoorbeeld
Bedrijf Y is een dochteronderneming van een internationaal opererend concern.

Het produceert grondstoffen voor een breed assortiment consumentenproduk-

ten en is binnen Europa één van de grootste en belangrijkste in zijn soort. Bij

het bedrijf zijn ongeveer 200 mensen werkzaam. De produktieprocessen

worden gekenmerkt door relatief eenvoudige procestechnologie.

Eind jaren tachtig wenste het bevoegd gezag de vergunning te vernieuwen.

Het bedrijf werd verzocht hiertoe een vergunningaanvraag in te dienen. Toen

begin 1990 het vooroverleg op gang kwam, maakte het bedrijf de wens

kenbaar de nieuwe vergunning te koppelen aan het bedrijfsintern milieuzorg-

systeem (BIM-systeem) dat het op dat moment aan het ontwikkelen was.

De bevoegde gezagen (de provincie en Rijkswaterstaat) waren niet direct

gecharmeerd van deze wens. Ten eerste waren er nog nauwelijks ervaringen

opgedaan met het opnemen van verwijzingen naar een BIM in de vergunning.

Ten tweede had het bedrijf een slechte reputatie opgebouwd wat betreft de

naleving van haar vergunningen. Regelmatig waren bestuurlijke aanschrijvin-

gen nodig geweest om het bedrijf tot gedragsveranderingen te bewegen en

diverse malen was proces-verbaal opgemaakt omdat overtredingen waren

geconstateerd. In het regionale bestuurlijke overleg werd het bedrijf als een

probleemgeval beschouwd.

De nieuw aangetrokken milieucoórdinator binnen het bedrijf wist echter met

het nodige charisma het bevoegde gezag te winnen voor het idee van koppe-

ling. Bovendien wist hij de sfeer van wederzijds wantrouwen te doorbreken

door met de vergunningverleners op een open wijze te discussiëren over de

problemen binnen het bedrijf.

Voor een van de bevoegde gezagen - de provincie - was dit aanleiding 'de

knop om te zetten' en met het bedrijf een traject van 'samen leren' te starten.

Rijkswaterstaat echter stelde zich op het standpunt dat het bedrijf gezien zijn

reputatie eerst maar eens moest bewijzen dat ze 'het vertrouwen aan over-

heidszijde waard was'.

Actoren. De groep van deelnemers aan het formele vooroverleg telde 18

personen: behandelende ambtenaren (vergunningverleners en toezichthouders),

hun diensthoofden, de milieucoórdinator, iemand van de bedrijfsleiding,

adviseurs en een vertegenwoordiger van de Regionale Inspectie Milieuhygiëne.

In totaal werden 2 officiële vooroverleg-bijeenkomsten gehouden. Het feitelijke

overleg, of beter gezegd, de feitelijke onderhandelingen werden gevoerd door

een beperkter aantal personen, namelijk de milieucoórdinator van het bedrijf

soms bijgestaan door een milieu-adviseur enerzijds en de vergunningverleners

van de provincie en Rijkswaterstaat anderzijds. Tijdens de overleggen was er

nauwelijks communicatie tussen de provincie en Rijkswaterstaat.

Verloop. Het proces van aanvragen duurde een jaar langer dan gepland. Een

van de oorzaken hiervan was het gebrek aan kennis en ervaring met de

materie. Hoewel het doel redelijk duidelijk was, stuitte men gaande de rit op

tal van problemen waarvoor geen voorbeelden voorhanden waren hoe die

opgelost konden worden. Een van de problemen was bijvoorbeeld hoe een

evenwicht te vinden tussen noodzakelijke starheid en gewenste flexibiliteit van

de vergunning. Aan de ene kant was er de noodzaak om dingen strikt te
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normeren, maar aan de andere kant was de inzet van het koppelingstraject het

requirerend optreden van vergunningverleners en toezichthouders te matigen

en het bedrijf op basis van gewaarborgde kwaliteitszorg meer armslag te

geven dingen zelf te regelen. Een tweede oorzaak van vertraging was de

opstelling van Rijkswaterstaat, die gewoon de klassieke weg wenste te

bewandelen en het noodzakelijk achtte zoveel mogelijk strikt te regelen en

zodoende op de redactie van de uiteindelijke aanvraag een grote stempel

drukte.

Bij aanvang van het koppelingstraject leefde bij de afdeling Vergunningverle-

ning van de provincie de vraag welke mogelijke consequenties een gekoppelde,

vergunning zou hebben voor de handhaafbaarheid van de vergunning. Derhalve

legde deze afdeling een verzoek neer bij de afdeling Handhaving om over deze

problematiek een visie te ontwikkelen en een blauwdruk van beleid te ontwik-

kelen waarin is aangegeven aan welke eisen een gekoppelde vergunning dient

te voldoen wil deze handhaafbaar zijn. Toen de concept-vergunningaanvraag

gereed was, ontvouwde de afdeling Handhaving haar visie.

Medio 1993 werd de vergunningaanvraag ingediend. De vergunningaanvraag

was beperkt in omvang en bestond uit twee gedeelten: de aanvraag zelf (één

dossiermap) en het handboek milieuzorg.

Bereikt resultaat. In oktober 1994 werd de vergunning afgegeven. Belangrijke

elementen van de gekoppelde vergunning zijn:

- handboek bedrijfsinterne milieuzorg:

- onderdeel van de vergunning

- jaarlijkse actualisering en goedkeuring

- bedrijfsmilieuplan

- milieujaarverslag

Van meet af aan hebben de provincie en het bedrijf erop aangestuurd dat het

bedrijfsinterne milieuzorgsysteem onderdeel zou gaan uitmaken van de

vergunning. Ook had mogelijk geweest het milieuzorgsysteem enkel onderdeel

te laten zijn van de vergunningaanvraag of helemaal niet in juridische of

formele zin te koppelen, maar wet bij de vergunningverlening rekening te

houden met de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem. Voor Rijkswaterstaat

was koppeling niet bespreekbaar. Zij lieten tijdens de eerste officiële voorover-

leg-bijeenkomst nadrukkelijk weten hier niets in te zien. In de vergunning die in

oktober 1994 werd afgegeven is bepaald dat het bedrijf jaarlijks het handboek

bedrijfsinterne milieuzorg actualiseert en ter goedkeuring voorlegt aan Gedepu-

teerde Staten.

In het kader van het vooroverleg is stevig onderhandeld over het bedrijfs-

milieuplan, in het bijzonder over de investeringen die de eerstkomende 3 à 5

jaar gedaan moesten worden. Een belangrijk punt hierbij was welke prioriteiten

gesteld diende te worden. Uitgangspunt was prioriteiten te stellen op basis

van de stelregel dat de meest milieubedreigende emissies en activiteiten het

eerst diende te worden aangepakt. In zijn uitwerking was dit geen eenvoudig

uitgangspunt. Niettemin slaagden de provincie en het bedrijf erin om prioritei-

ten te stellen. Rijkswaterstaat daarentegen leek alles belangrijk te vinden. Was

men het er op enig moment over eens dat met voorrang geinvesteerd moest
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worden in maatregelen ter reductie van Nikkel in het afvalwater, als er een

ander probleem aan de orde kwam dan was dat weer het belangrijkst. Uitein-

delijk werd het bedrijf vergund op basis van het milieu-actieprogramma dat

deel uitmaakt van het bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Dit programma werd

aangepast en aangevuld op basis van prioriteiten die in het vooroverleg

werden gesteld.

Drie jaar voordat de vergunning werd afgegeven en dit nog geen verplichting

was, besloot het bedrijf op eigen initiatief een jaarverslag te maken waarin

onder andere opgenomen: een milieubeleidsverklaring, een hoofdstuk over de

realisering van het milieu-actieplan van het afgelopen jaar en een beschrijving

van het milieu-actieplan voor het komende jaar, een hoofdstuk over milieu-

incidenten en klachten, een hoofdstuk over emissies per compartiment (lucht,

water, bodem, geluid afvalstoffen en energie). Het bedrijf achtte zo'n verslag

onder meer van belang om een overzicht te hebben van wat is gedaan en nog

moet worden gedaan. Voor met name de provincie was en is het jaarverslag

een belangrijk document om overleg te voeren met het bedrijf en richting te

geven aan handhavingsactiviteiten. Thans gaan provinciale toezichthouders

steekproefsgewijs na of het bedrijf juiste gegevens aanlevert en of het

bedrijfsinterne milieuzorgsysteem in praktijk de veronderstelde waarborgen

biedt voor rechtmatig en milieuvriendelijk handelen.

3.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

In hoeverre zijn doelen bereikt?
Zoals eerder in het stuk staat beschreven is koppeling van bedrijfsinterne

milieuzorg aan de vergunning ontstaan uit behoeften zoals het verkorten van

de tijdsduur van het vergunningproces, flexibeler vergunningen en meer eigen

verantwoordelijkheid. In hoeverre zijn deze doelstellingen in de praktijkvoor-

beelden gerealiseerd?

Kortere tijdsduur. Een van de doelstellingen van koppeling is de tijd die

gemoeid is met de vergunningaanvraag en vergunningafgifte te verkorten. Uit

beide praktijkvoorbeelden blijkt dat vergunningverlening veel langer duurde dan

gepland. Een en ander kan te maken met het experimentele karakter van de

koppelingsprojecten. Het is denkbaar dat wanneer meer ervaring is opgedaan

met gekoppelde vergunningen, de beoogde tijdwinst wel kan worden behaald.

Flexibele vergunning. De tweede doelstelling van koppeling is te komen tot

een flexibele vergunning die minder snel herzien hoeft te worden omdat

wijzigingen minder een aanpassing van de vergunning noodzakelijk maakt. De

vraag is of koppeling ertoe heeft geleid dat de in de praktijkvoorbeelden

genoemde bedrijven een meer flexibele vergunning hebben gekregen. Blijkens

praktijkvoorbeeld X is uiteindelijk een voor het bedrijf nimmer zo gedetailleerde

vergunning afgegeven. Uit praktijkvoorbeeld Y blijkt dat de vergunning deels

gedetailleerd is (WVO-deel) en deels flexibel (Wm-deel).

Eigen verantwoordelijkheid. De derde doelstelling van koppeling is het overdra-
gen van milieuverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag naar het bedrijven.
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Meer concreet gaat het dan om het substitueren van toezicht en controle van

overheidswege door zelftoezicht en zelfcontrole. De vraag is of koppeling

daadwerkelijk tot een dergelijke overdracht of substitutie leidt. Bezien we de

praktijkvoorbeelden dan lijkt daar, zij het aarzelend, een begin mee te worden

gemaakt. Ten aanzien van bedrijf X wenst Rijkswaterstaat in beginsel op een

klassieke wijze toezicht te houden en zich weinig te willen aantrekken van het

feit dat het bedrijf een gecertificeerd milieuzorgsysteem heeft. Niettemin wil

men bij de controles, in plaats van enkel te kijken naar dingen die mogelijk mis

gaan, wel meer aandacht gaan besteden aan de inbedding van vergunning-

voorschriften in het alledaags handelen. De opstelling van de provincie gaat

meer in de richting van wat op overdracht en substitutie lijkt. Bij deze instan-

tie gaat men in het kader van het toezicht in grote lijnen af op de informatie

die het bedrijf verstrekt over haar milieuprestaties. Deze informatie vormt het

aangrijpingspunt voor gesprekken met het bedrijf en om sturing te geven aan

ontwikkelingen. Teneinde voeling te houden met wat er feitelijk binnen het

bedrijf gebeurd, worden er gerichte en steeksproefgewijze controles uitge-

voerd. In het tweede praktijkvoorbeeld is een klassieke vergunning afgegeven

en zal het vanwege de geschade vertrouwensrelatie nog enige tijd duren

voordat de provincie iets van haar verantwoordelijkheid zal overdragen naar

het bedrijf.

Problemen

In vaktijdschriften is de afgelopen jaren op een aantal problemen van milieu-

zorg gewezen die we hieronder aan de hand van de praktijkvoorbeelden zullen

behandelen.

Vertrouwen en handhaving. 'Milieuzorg is een kwestie van vertrouwen', zo

horen we regelmatig. Veelal wordt dit uitgelegd als zou het men er aan

overheidszijde vertrouwen in moeten hebben dat wat het milieuzorgsysteem

op papier behelst ook daadwerkelijk in praktijk ten uitvoer wordt gebracht. Een

dergelijke opvatting berust echter op een misverstand. Het zorgdragen dat de

praktijk spoort met het papieren systeem is namelijk een kwestie van waarbor-

ging en niet van vertrouwen. Waar men feitelijk op doelt is dat de betekenis

die milieuzorg kan hebben, nooit erkenning zal vinden indien men aan over-

heidszijde vasthoudt aan een houding gekenmerkt door requirerend optreden

en wantrouwen jegens bedrijven. Deze houding aan overheidszijde ging in het

verleden vaak samen met een passieve en reactieve houding aan bedrijfszijde.

Nu bedrijven echter zelf meer initiatieven nemen is het van belang dat overhe-

den deze initiatieven serieus nemen en leren waarderen.

Aan toenadering en groeiend wederzijds begrip tussen het bevoegd gezag en

het bedrijf kleeft een gevaar. Het feit dat tussen beide partijen een vertrou-

wensband groeit kan namelijk een hindernis vormen voor adequaat optreden

ingeval het bedrijf de milieunormen overtreedt. Aan overheidszijde zou men er

dan voor terug kunnen deinzen passende maatregelen te nemen omdat dit de

goede relatie zou kunnen verstoren.

In beide praktijkgevallen werd echter stevig opgetreden wanneer overtredingen

werden geconstateerd. In het eerste praktijkgeval werd naar aanleiding van de

ontdekking van een niet gemelde en vergunde installatie proces-verbaal

opgemaakt. De vertrouwensband op zich liep door deze ontdekking een forse
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deuk op. Anderhalf jaar later werd wederom proces-verbaal opgemaakt, nu

voor een drietal overtredingen. De behandelend milieu-officier transigeerde de

zaak met een bedrag van 100.000 gulden en de eis dat er een persbericht zou

uitgaan. In het tweede praktijkgeval werden boetes opgelegd naar aanleiding

van overtredingen van de Hinderwet en de WVO. Ook nadat de vergunning

was afgegeven was men niet terughoudend op te treden tegen geconstateerde

overtredingen. Een zaak werd zelfs voor de rechter gebracht.

Gedeeltelijk ingevoerd milieuzorgsysteem. Uit beide praktijkgevallen blijkt dat

het milieuzorgsysteem nog niet operationeel was op het moment dat met

koppeling werd gestart. Uit het eerste praktijkvoorbeeld blijkt dat er zelfs niet

eens een systeem op papier aanwezig was. Op het moment dat het voorover-

leg begon was er weliswaar een handboek, maar was nog niets ingevoerd

binnen de bedrijfsvoering. Op basis van ervaringen met het project trok de

provincie dan ook achteraf de conclusie dat in het vervolg bij het proces van

vergunningverlening slechts dan rekening wordt gehouden met de aanwezig-

heid van milieuzorg indien sprake is van een gecertificeerd dus operationeel

systeem. Tegen bedrijven die beloven dat dingen in de toekomst nog nader

ingevuld zullen worden, zegt de provincie voortaan 'nee'.

Ook uit het tweede praktijkvoorbeeld blijkt dat nog geen operationeel milieu-

zorgsysteem aanwezig was op het moment dat de eerste gesprekken werden

gevoerd over koppeling. Niettemin was men met het milieuzorgsysteem wel

veel verder dan in het eerste praktijkvoorbeeld. Er lag al een handboek en er

was al een begin gemaakt met de invoering van het milieuzorgsysteem. Toen

een jaar later het vooroverleg handen en voeten kreeg, was het bedrijf al een

eind gevorderd met de integratie van milieuzorg in de bedrijfsvoering. Niette-

min was ook toen nog geen sprake van een volledig operationeel systeem. Een

reden om hieraan niet te zwaar te tillen was, dat gekoppeld zou worden met

betrekking tot bepaalde elementen van het milieuzorgsysteem en dat het

systeem kon worden bijgesteld door aanvullende voorschriften te stellen.

Binnen twee jaar na de afgifte van de vergunning was de invoering van het

systeem voltooid. In 1996 werden binnen het bedrijf twee audits gehouden.

Naar aanleiding van de eerste audit werd het bedrijf erop gewezen dat nog een

aantal dingen veranderd en verbeterd diende te worden. De tweede audit

leverde geen noemenswaardige opmerkingen meer op, hetgeen betekende dat

het bedrijf voldeed aan de eisen van BS 7750 en op grond daarvan een

certificaat kreeg overhandigd.

Metingen en rapportages. Een consequentie van koppeling is dat het bevoegd

gezag zijn kennis over het functioneren van het bedrijf veeleer ontleent aan

actieve verantwoording (periodieke rapportages over milieuprestaties) dan aan

passieve verantwoording (informatie, uitleg en verklaring vragen). Een belang-

rijke voorwaarde om toezicht te kunnen houden op de milieuprestaties van

bedrijven is dan ook dat deze bedrijven metingen verrichten en periodiek

verslag doen van onder andere de gemeten emissies. Uit recent onderzoek

blijkt dat bedrijven hun aangegane verplichtingen op dit vlak slecht nakomen

(Handhaving, 1995b).

Ook uit de praktijkvoorbeelden komt naar voren dat op dit vlak problemen

aanwezig zijn. In beide koppelingstrajecten moesten stevige noten worden
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gekraakt over meetpunten en de frequentie van metingen. Bij bedrijf X was

men gewoon incidenteel en op een beperkt aantal punten metingen te verrich-

ten. Van een meet- en registratieprogramma was geen sprake. De provincie in

deze situatie verbetering aan te brengen en stelde derhalve hieromtrent een

aantal voorschriften Bij bedrijf Y beschikte men wel over een meet- en
registratieprogramma - een bestanddeel van het milieuzorgsysteem. Rijkswa-

terstaat oordeelde echter dat het met.dit programma niet mogelijk was te

voorzien in informatie over specifieke emissies op bepaalde punten in de

fabriek en stelde daarom een aantal aanvullende eisen.

Wat betreft de rapportages geeft bedrijf Y een goed voorbeeld hoe dingen zich

in de toekomst kunnen ontwikkelen. Inmiddels heeft het bedrijf vijf jaarversla-

gen uitgebracht waarin informatie wordt verstrekt over bereikte resultaten

tegen de achtergrond van het milieu-actieplan, over tijdens controlebezoeken

geconstateerde problemen en hoe deze zijn opgelost, over milieu-incidenten en

klachten van omwonenden en over emissies per milieucompartiment. Na vijf

jaar wordt ook duidelijk welke trends zich aftekenen. Naast de rapportage naar

het bevoegd gezag heeft het bedrijf zich er middels een schakelbepaling in de

vergunning toe verplicht jaarlijks aan omwonenden verslag te doen. Op dit

punt blijkt het bedrijf wat traag en gemakzuchtig te zijn.



4 Sturingsorganisatie: openbaar lichaam

In de onderhavige zaak kampte een provincie met een tekort aan stortcapaci-

teit, waardoor stortnood dreigde. In een afvalstoffenplan werd een koers

uitgezet om het probleem aan te pakken. Er werd voor gekozen met alle

gemeenten uit de provincie een sturingsorganisatie op te zetten, om daarmee

het afvalstoffenplan uit te voeren. De sturingsorganisatie ging gaandeweg een

eigen leven leiden en zette een ondernemende koers in. Op een gegeven

moment trok de provincie zich daarop terug. De verhoudingen binnen het

openbaar lichaam werden door onenigheid over de ondernemende koers en de

gevolgen daarvan er niet beter op. Na enkele affaires aangaande mogelijke

corruptie en zakelijke blunders en verontwaardigde berichten daarover in de

regionale pers werd het schip geschoond. Uiteindelijk is het openbaar lichaam

geprivatiseerd tot een NV.

4.1 Beleidscontext

Het probleem
Op grond van de Afvalstoffenwet waren provincies verplicht een afvalstoffen-

plan te maken ten aanzien van ondermeer huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

Een achterliggend principe was het nabijheidsbeginsel: provincies moesten de

afvalproblemen zo dicht mogelijk bij de bron oplossen - binnen de provincie-

grenzen. In de onderhavige provincie moesten een aantal stortplaatsen sluiten.

In het provinciale afvalstoffenplan moest voor de daardoor dreigende stort-

nood een oplossing komen. Er stonden verder nog nauwelijks activiteiten op

het gebied van hergebruik en alternatieve verwerkingsmethodes op stapel. Het

terugdringen van het aantal kleine stortplaatsen en schaalvergroting van de

overige inrichtingen voor be- en verwerking en vernietiging moest volgens de

motie van toelichting bij de Afvalstoffenwet voorop staan. Een plan op zich

bood geen garantie dat de daarin voorgestelde voorzieningen ook zouden

worden verwezenlijkt. Een uitvoerend orgaan was daarom nodig.

4.2 Beleidsontwikkeling

Fasering

De agendering van het stortprobleem (in brede zin) speelde sinds begin jaren

zeventig. Toen verschenen de eerste rapporten in de provincie, waarin de

mogelijkheid werd geopperd een soort sturingsorganisatie in te stellen. De

vormingsfase liep van 1979 tot 1983. De uitvoering ging in 1983 in en duurt

in feite nog altijd voort.

Totstandkoming
Ter voorbereiding van het afvalstoffenplan en de uitvoering ervan werden in
1977 commissies ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de provincie en de
gemeenten zitting hadden. Als organisatiestructuur van de afvalverwijdering
kozen de commissies in 1979 de gemeenschappelijke regeling van alle ge-
meenten èn de provincie in de vorm van een rechtspersoonlijkheid bezittend
lichaam, dat verwerkingsinrichtingen zou (doen) exploiteren en zou zorgen
voor de vaststelling en inning van een uniforme tarief. Ook Provinciale Staten
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aanvaardden dit als uitgangspunt voor het afvalstoffenplan, dat in 1981 werd
vastgesteld.

Strikt genomen kende de AW de mogelijkheid van een dergelijke samenwer-

king van provincies en gemeenten niet, maar het paste volgens betrokken

partijen in de heersende bestuurscultuur, welke er één was van samen de

problemen oplossen. Ondermeer vanwege de grote verschillen in transport- en

stort- en verwerkingskosten voor de verschillende gemeenten binnen de

provincie werd kozen voor het uniforme tarief. Solidariteit tussen gemeenten

speelde een rol.

Alternatieven voor de gezamenlijke aanpak en het uniforme tarief werden niet

echt overwogen. Het bedrijfsleven werd niet betrokken bij de oprichting. De

bedrijven die in de provincie actief waren, waren doorgaans geen serieuze

gegadigden om een dergelijk samenwerkingsverband aan te gaan. Bovendien

was destijds, zoals een respondent dat uitdrukte, 'de onafhankelijke overheid

nog een argument'. Ook een privaatrechtelijke vorm werd om redenen verwor-

pen, die als 'tijdgeest' kunnen worden getypeerd. De publiekrechtelijke vorm

kreeg de voorkeur, omdat naar de mening van de provincie de behartiging van

een publiek belang een publiekrechtelijke vorm vroeg. Tevens wees zij op het

belang van democratische controle, de publiekrechtelijke verantwoordingsmo-

gelijkheden en het provinciaal toezicht. De privaatrechtelijke vorm werd ook

niet per definitie efficiënter geacht. Tenslotte kon betrekken van het bedrijfsle-

ven, zoals door sommige gemeenten gewenst werd, ook gerealiseerd worden

binnen de gekozen vorm, bijvoorbeeld door uitbesteding van taken.

Ook de gemeenten aanvaardden het beginsel van het uniform tarief en de

gemeenschappelijke regeling. Er waren wel enige bezwaren, zoals over de

benoemingsprocedure van het bestuur, de opheffingsbevoegdheid (alleen de

provincie of ook de gemeenten), stemverhoudingen, taken, de inperking van

de vrijheid van gemeenten, de hoogte van het uniform tarief en de vergoeding

van gemeentelijke vertegenwoordigers. Met name de vergoeding bleek een

belangrijk punt te zijn. De vereniging van gemeenten dreigde zelfs gedurende

het overleg met de provincie de gemeenten te adviseren geen gemeenschap-
pelijke regeling aan te gaan.

Alle partijen gingen uiteindelijk akkoord en de goedkeuring van de minister

werd verkregen. De eerste vergadering van het voorlopige algemeen bestuur

vond een half jaar vóór de officiële oprichting plaats in verband met spoedei-

sende zaken. De milieu-gedeputeerde nam als lid van het dagelijks bestuur het

voortouw. Hij deed een aantal voorstellen voor de begin-periode. Zo zou het

uniform tarief binnen ongeveer een jaar ingevoerd moeten worden. Verder

moest er op korte termijn een lokatie voor een nieuwe regionale stortplaats

worden gekozen.

Uniform tarief
Gemeenten hadden om uiteenlopende redenen verschillende afvoerkosten:

geografische ligging, eigen overslagstations of gunstige contracten met ver-

werkers buiten de provincie bijvoorbeeld. Het eenheidstarief zou ervoor

moeten zorgen, dat al het afval ook daadwerkelijk via het openbaar lichaam

werd verwijderd. Rond de berekening van de hoogte van dit tarief ontstonden

al snel conflicten. Voor veel gemeenten was dit tarief hoger dan wat zij

voordien moesten betalen. De berekening van het uniforme tarief was al
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diverse malen (omhoog) bijgesteld in de aanloop naar de oprichting. De

begrotingen voor 1984 en 1985 (met een nieuwe; hogere berekening van het

tarief) werden pas aangenomen na dreiging van de toenmalige voorzitter op te

zullen stappen.

Keuze stortlokatie en andere verwerkingsmethodes
Het selecteren van de nieuwe regionale stortlokatie was na het instellen van

het uniform tarief de eerste grote klus voor het openbaar lichaam. Er lag een

grote tijdsdruk achter dit besluit. De provincie had in deze een aanwijzigings-

bevoegdheid, maar GS achtten het vanuit het oogpunt van 'commitment' van

de betrokken gemeenten beter om dit aan het openbaar lichaam over te laten.

Ook 'Den Haag' speelde een rol. Het ministerie van Milieubeheer gaf aan, dat

een bestaande stortplaats diende te sluiten, omdat deze niet voldeed aan de

normen. Een aangrenzende lokatie werd door de particuliere exploitant

aangedragen. De gemeente waar de stortplaats gevestigd was, wilde er echter

vanaf, maar geen enkele andere gemeente wilde een nieuwe stortplaats op

haar grond. Later bleek, dat de eerste gemeente na overleg met de exploitant

de stortplaats toch wilde behouden, maar dat toen al was gekozen voor een

lokatie in een naburige gemeente. De exploitant kwam toen met een goedko-

per voorstel, dat feitelijk niet door de beugel kon: bovenop de oude stortplaats

verder storten. Zijn prijs zaaide twijfel binnen het algemeen bestuur. Er werd

met een aantal 'zwaargewichten' een poging ondernomen om Milieubeheer te

beïnvloeden. Het duurde ongeveer een jaar voordat uit Den Haag een half

afwijzende reactie kwam: verder storten zou 'misschien' kunnen. Ondertussen

lagen in de provincie de ontwikkelingen stil en nam de stortnood toe. Uiteinde-

lijk werd toch gekozen voor de lokatie in de buurgemeente, tot grote teleur-

stelling van de eerste gemeente.

Het openbaar lichaam ging verder een groeiend aantal be- en verwerkings- en

vernietigingsinstallaties exploiteren. Aanvankelijk was het openbaar lichaam

vooral organisator. Later ontstond de discussie over de uitvoering: zelf doen of

uitbesteden. De ondernemende koers werd ingezet: zelf-doen, omdat daar

'goud' in te verdienen zou zijn. Men wilde niet blijven zitten met onrendabele

activiteiten, maar ook enkele krenten uit de pap meepikken. Het dagelijks

bestuur moedigde de directeur aan initiatieven in dergelijke richting te ontwik-

kelen. In 1988 nam het openbaar lichaam de enige AVI (afvalverbrandingsin-

stallatie) van de provincie over, toen de provincie uitvoering niet langer tot

haar taken rekende. De AVI moest echter kort daarna dicht, omdat deze niet

meer voldeed aan de steeds strengere emissienormen. Ook enkele van de door

of voor het openbaar lichaam geëxploiteerde stortplaatsen moesten sluiten,

omdat de vergunningen afgelopen waren. Met noodverbandjes (tijdelijke

vergunningen voor gesloten lokaties en afvoer over de provinciegrenzen) werd

de periode overbrugd totdat de nieuwe stortplaats openging. Het openbaar

lichaam nam later ook financieel deel in een aantal bestaande bedrijven met

activiteiten op het gebied van recycling.

Verder kan hier de eigen composteringsinstallatie genoemd worden, welke in

public-private partnership werd opgezet. In de lijn van de ondernemende koers

werd gekozen voor een (semi-)eigen installatie. Het alternatief was een

meerjarig contract met de VAM. Er lag een grote tijdsdruk achter dit besluit,

omdat de VAM onder druk van de provincie Drenthe alleen nog maar grote,
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meerjarige contracten wilde afsluiten. Voor het dagelijks bestuur was afvoer

naar buiten de provincie niet bespreekbaar. Niet alleen was dat een inbreuk op

de ondernemende koers, ook zou het duurder zijn dan een eigen installatie en

werd het voorts goed geacht om dergelijke verwerkingskennis in de eigen

provincie te ontwikkelen en te houden. Met twee bedrijven, waar bijna alle

zaken mee werden gedaan, werd een contract gesloten. Een buitenstaand

bedrijf werd nog gehoord in de algemene vergadering, zij het pas na grote druk

van het algemeen bestuur. Het leek erop, alsof het dagelijks bestuur zijn

besluit al had genomen. De partnership was voor de bedrijven aantrekkelijk.

Het openbaar lichaam droeg namelijk nagenoeg het gehele financiële risico.

Het ging een lening aan voor de investeringen, ook voor het deel van de

bedrijven. Aan de bedrijven werd vervolgens geld doorgeleend tegen een veel

lagere rente dan werd betaald door het openbaar lichaam zelf. Voorts zou het

openbaar lichaam opdraaien voor alle aanloopverliezen. De bedrijven leverden

vooral know-how. Er werd een installatie gekozen, waarvoor - naar pas later

bleek - één van de bedrijven licentiehouder voor de Benelux was. Bij de

uitvoering van het project waren er grote technische problemen. Het project

draaide uit op een flink verlies en moest beëindigd worden. De sturings-

organisatie moest het verlies incasseren. Achteraf bleek, dat de tarieven van

de VAM al met al lager waren dan de kosten per ton van de eigen installatie...

Privatisering

De ondernemende koers bracht de provincie in een lastig parket. Zij zou dan

zowel deelnemer in de sturingsorganisatie zijn, als vergunningverlener aan

diezelfde organisatie. Dit werd onwenselijk geacht. Er was bij GS en de griffie

sowieso teleurstelling over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het

beleid van de sturingsorganisatie. Veel voorstellen van provincie-zijde strand-

den in het algemeen bestuur, omdat gemeenten meer oog hadden voor de

tarieven voor de burgers, dan voor milieurendement. In 1986 trad de provincie

uit het samenwerkingsverband. Alle leden van het dagelijks bestuur werden nu

uit het algemeen bestuur gekozen. De ondernemende koers van de sturingsor-

ganisatie ging gepaard met de wens te privatiseren. Belangrijke drijfveer was

de gedachte, dat de organisatie de 'handen vrij moest hebben' om voldoende

slagvaardig te kunnen opereren. Eind jaren tachtig werden door bekende

adviesbureaus diverse rapporten uitgebracht. Een eerste rapport gaf aan, dat

slagvaardigheid goed mogelijk was binnen de bestaande rechtsvorm. Prompt

werden twee andere bureaus verzocht ook een advies uit te brengen. Deze

achtten privatisering wel noodzakelijk. In het zicht van de haven strandde de

privatisering echter door een aantal affaires. Het werd langzaam aan duidelijk

dat er op zakelijk gebied grote blunders waren begaan, zoals het aangaan van

grote financiële verplichtingen bij de composteringsinstallatie. Ook waren er

geruchten rond corruptie en een strafrechtelijk onderzoek in die richting.

Pas toen de stofwolken waren opgetrokken en een nieuwe directeur orde op

zaken had gesteld, kon de sturingsorganisatie definitief in de NV-vorm worden

gegoten. De gemeenten werden allen aandeelhouder in de nieuwe NV. Naast

een directie voor de dagelijkse gang van zaken, werd een Raad van Commissa-

rissen (RvC) ingesteld, voor een deel bestaande uit vertegenwoordigers van de

gemeenten en voor een deel uit personen benoemd wegens deskundigheid

(waaronder de voorzitter). De RvC kreeg als taak het toezicht uit te oefenen
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op de directie. De verhouding met de provincie werd geregeld in de statuten

en in een contract tussen provincie en de NV. De NV werd aangewezen als

enige afvalsturingsorganisatie in de provincie en het primaat van de provincie

op beleidsontwikkeling werd bevestigd.

4.3 Beleidsarrangement

De sturingsorganisatie kreeg de vorm van een rechtspersoonlijkheid bezittend

openbaar lichaam en werd in 1984 officieel opgericht. Het openbaar lichaam

kreeg als doel het komen tot een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde

wijze van afvalverwijdering. De organisatie was niet specifiek op een bepaalde

afvalstroom gericht, hoewel huishoudelijk afval een belangrijke component

vormde. Ter uitvoering van de doelstelling was er een aantal taken, waaronder

het uitvoeren van het provinciaal afvalstoffenbeleid, transport en overslag van

afvalstoffen en organisatie en coordinatie daarvan, doelmatige verwerking,

bewerking en/of vernietiging - zonodig in eigen beheer - en het vaststellen van

tarieven voor transport, overslag, be- en verwerking en/of vernietiging. Een

uniform tarief werd met enige moeite elk jaar vastgesteld. Een systeem voor

een efficiënt en effectief transport van het afval, dat via het lichaam werd

aangeboden, werd opgezet, zij het pas na enkele jaren. Hetzelfde gold voor de

registratie. Lange tijd ontbeerde de provincie zicht op de afvalstromen. Pas na

de privatisering in 1994 lijkt het systeem goed te zijn gaan werken. Inmiddels

was toen ook meer deskundig personeel aangenomen, waaraan het in de

beginperiode nog aan ontbrak.

Organen

De organisatie kende een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een

directie. De interne verhoudingen werden geregeld door de Wet Gemeenschap-

pelijke Regelingen, de statuten en een reglement van orde. De statuten zijn

een aantal maal gewijzigd, alvorens het openbaar lichaam in 1994 werd

geprivatiseerd. In het algemeen bestuur hadden de gemeenten aanvankelijk via

een getrapt systeem vertegenwoordigers. Later kreeg elke gemeente een

directe vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Doorgaans zat ofwel de

burgemeester ofwel de wethouder met milieu in de portefeuille in het alge-

meen bestuur. Verantwoording aan de gemeenteraad geschiedde meestal

achteraf bij het vaststellen van de begroting van het openbaar lichaam. Een

begrotingsvoorstel moest elk jaar aan de gemeenteraden (en tot 1986 ook aan

Provinciale Staten) worden voorgelegd. Het algemeen bestuur kwam enkele

malen per jaar bijeen. Het dagelijks bestuur zorgde voor voorbereiding van de

besluitvorming in het algemeen bestuur en het uitvoeren van de besluiten. Het

dagelijks bestuur werd gedeeltelijk gekozen uit het algemeen bestuur en kende

voorts twee vertegenwoordigers vanuit de provincie, waaronder de gedepu-

teerde voor milieuzaken. Het dagelijks bestuur kwam veel vaker dan het

algemeen bestuur bijeen.

De ambtelijke ondersteuning was in de beginjaren mager te noemen. Er werd

door het openbaar lichaam zelf geen geld voor vrijgemaakt. Behalve een door

de vereniging van gemeenten toegevoegde secretaris en het waarnemen van

taken door provinciale ambtenaren was er geen ondersteuning. Het overnemen

van taken door de provincie leidde ertoe, dat niet de sturingsorganisatie, maar
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de provincie het beleid ging uitvoeren. Dat gaf enige wrevel bij de provincie.

Pas later werd een directeur benoemd, die de uitvoering voor rekening nam,

besluiten voorbereidde en het dagelijks bestuur adviseerde. In de loop van de

jaren zijn meer personeelsleden aangetrokken. Het openbaar lichaam maakte

verder regelmatig gebruik van externe adviesbureaus.

4.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

Verhouding provincie - openbaar lichaam - gemeenten
Gaandeweg de rit verslechterde de verhouding tussen het openbaar lichaam en.

de provincie. De griffie en GS voelden de beperkte beïnvloedingsmogelijkheden

als een gemis. In plaats van een verlengstuk van provincie en gemeenten, was

het openbaar lichaam een organisatie met een eigen dynamiek geworden. Die

eigen dynamiek stuwde het openbaar lichaam meer richting beleid dan richting

uitvoering, tegen de bedoeling van de provincie in. De provinciale plannen

waren kennelijk zo ruim opgesteld, dat er voor het openbaar lichaam veel

ruimte voor eigen plannen overbleef. De provincie stapte in 1986 uit het

openbaar lichaam om deze redenen, ook omdat de inmiddels ingezette koers

van een ondernemend openbaar lichaam zou leiden tot belangenvermenging

van de provincie. De verhouding tussen openbaar lichaam en provincie zakte

naar een dieptepunt. Toen de provincie via het vergunningverlenend toezicht

vernam dat er een aantal zaken niet klopte, durfde zij het openbaar lichaam

niet tot de orde te roepen. Er was ook wel eens spanning tussen het openbaar

lichaam als geheel en individuele gemeenten. Dit was bijvoorbeeld het geval bij

de keuze van een nieuwe stortlokatie, maar ook later toen incidenten zich voor

begonnen te doen. Binnen enkele gemeenten gingen eind jaren tachtig/begin

jaren negentig stemmen op om eruit te stappen.

Externe controle
De interne verhoudingen van het openbaar lichaam waren op papier geregeld

op basis van de Wet Gemeenschappelijk Regelingen. In de praktijk hing echter

veel af van de persoonlijke invulling door de betrokken bestuurders en ambte-

naren. De controle van het algemeen bestuur op het dagelijks bestuur bleek

tekort te schieten. De leden van het algemeen bestuur vertrouwden volledig

op het dagelijks bestuur, die zouden wel weten waar ze mee bezig waren. Het

heeft er de schijn van, dat men ook niet veel keus had. Een goede voorbe-

reiding zou moeilijk zijn, omdat stukken laat werden toegestuurd. Raadpleging

door de gemeentelijke vertegenwoordigers van het eigen college of de ge-

meenteraad of materie-deskundige gemeente-ambtenaren was vaak niet of

nauwelijks mogelijk. De aangeleverde informatie was ook niet altijd volledig of

geheel juist. Dat zou te maken hebben met de dynamiek van de afvalwereld.

Vanwege de zich snel wijzigende omstandigheden moesten, naar de mening

van de directeur en het dagelijks bestuur voorstellen en begrotingen voortdu-

rend aangepast worden, soms zelfs de dag voor de behandeling ter vergade-

ring. Er was een kleine groep van kritische leden, die systematisch werd gene-

geerd door het dagelijks bestuur en de rest van het algemeen bestuur. Een

aantal minder kritische leden moest die 'slappe' houding echter bekopen met

een onverkiesbare plaats bij daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen.
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Zaken doen met een beperkt aantal bedrijven
Het is opvallend, dat bij zeer veel activiteiten dezelfde bedrijven betrokken

waren. Eén van die bedrijven was de eerder genoemde exploitant van de oude

stortiokatie. Andere activiteiten van deze onderneming waren onder andere

bouw en transport. Een ander bedrijf exploiteerde ook kleine stortplaatsen en

hield zich verder ondermeer bezig met transport. Eerstgenoemde onderneming

bemoeide zich openlijk met de nieuwe stortiokatie. Ze wist te bereiken, dat de

besluitvorming aanzienlijk werd vertraagd, verschafte onjuiste of onvolledige

informatie en probeerde opties op grond te verwerven op de alternatieve

lokaties. Uiteindelijk sleepte ze er een zeer royaal contract uit, dat naast

exploitatie ook de bouw en het onderhoud van de nieuwe stortplaats inhield.

Ook bij de nazorg van een oude stortplaats zag dit bedrijf kans zeer goed

zaken te doen. Het openbaar lichaam betaalde een onevenredig deel van de

kosten van nazorg, ondanks een advies van een externe jurist, dat dit juridisch

niet noodzakelijk was. Het openbaar lichaam participeerde verder in een plan,

dat de twee bedrijven stuurden naar de provincie met betrekking tot een

tweede provinciale AVI. De provincie wees dit plan af, omdat men op dat

moment meer zag in een zeer grote AVI met enkele andere provincies. Tenslot-

te kan hier nog gewezen worden naar het composterings-debacle, waar ook

dezelfde twee bedrijven betrokken waren.

Een groot afvalbedrijf werd opzettelijk buiten de deur gehouden, ondermeer

om de provinciale werkgelegenheid te beschermen. De eenkennige wijze van

aanbesteding en het niet al te kritisch kijken naar prijs-kwaliteit verhoudingen

leidde tot hoge tarieven voor de burgers.

4.5 Conclusie

De behandelde sturingsorganisatie was vrij traditioneel ingericht, namelijk als

een gemeenschappelijke regeling. Het openbaar lichaam was dan ook ouder

dan de in de volgende paragraaf te behandelen sturings-NV en sturingsstich-

ting. Private partijen hebben ondanks de formeel dominante rol van overheden

in ruime mate invloed gehad op het reilen en zeilen van de sturingsorganisatie.

Het openbaar lichaam liet zich vaak beinvloeden door een tweetal bedrijven.

Van andere partners wilde het dagelijks bestuur en een meerderheid van het

algemeen bestuur lange tijd weinig weten. Deze werden soms zelfs expliciet

geweigerd. Daarbij speelden ook werkgelegenheidsmotieven een rol. De twee

bedrijven sloten met het openbaar lichaam voor henzelf lucratieve deals. Het

openbaar lichaam liet zich in de luren leggen door onvolledige of onjuiste

informatie, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om door te storten op de oude

stortlokatie en het houderschap van de licentie van de composteringsinstalla-

tie. Op zakelijk gebied hadden bestuurders en de directeur van het openbaar

lichaam klaarblijkelijk te weinig kennis. Het algemeen bestuur was doorgaans

weinig kritisch op de voorstellen van het dagelijks bestuur en de directeur en

rapporten van externe adviesbureaus. Een groep kritische leden werd gene-

geerd door de rest, maar de conflicten bleven niet uit.

Opvallend is verder de ondernemende koers die de 100%-overheidsorganisatie

ging varen. Bestuursleden bleken dol op 'ondernemertje spelen'. Het openbaar

lichaam stapte daarom in allerlei activiteiten, in de hoop dat daar grote

winsten behaald zouden kunnen worden. Die winsten hadden de tarieven voor
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de burgers in principe kunnen drukken en waarschijnlijk is dat mede een motief
geweest. De tarieven stegen echter sterk. In de regionale pers verschenen

over het openbaar lichaam verscheidene berichten waaruit verontrusting sprak

over de gang van zaken.
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5 Sturingsorganisatie: sturingsstichting

In een provincie was een nijpend tekort aan stort- en verwerkingscapaciteit

voor afvalstoffen aanleiding om een sturingsorganisatie op te richten. Traditio-

nele instrumenten zoals vergunningen en afvalstoffenplannen werden geacht

in de praktijk te rigide te zijn om de acute stortnood op te lossen. Een stu-

rings-NV werd door de provincie opgericht om een stortplaats en andere be-

en verwerkingscapaciteiten te initiëren en te exploiteren, alsmede een regeling

uit te voeren waarbij afvalstromen naar andere provincies werden geëxpor-

teerd en hergebruik te stimuleren. Ten aanzien van enkele specifieke afvalstro-

men werd een publiek-private sturingsstichting opgericht door de NV en enkele

afvalbranche-organisaties. Deze stichting had ondermeer als doel marktversto-

ring door de stortnood op te vangen. Na vijf jaar was het stortprobleem en de

daarmee samenhangende marktverstoring en werd de stichting opgeheven.

5.1 Beleidscontext

Voorgeschiedenis

Begin jaren tachtig waren de provincies op grond van de Afvalstoffenwet

verplicht afvalstoffenplannen op te stellen, waarin ondermeer werd aangege-

ven welke voorzieningen voor afvalverwerking getroffen moesten worden. Een

evaluatie in de onderhavige provincie uit 1987 leerde, dat het instrument van

plannen te passief van aard was om het nijpende tekort aan stort- en verwer-

kingscapaciteit op te lossen. Concrete voorzieningen waren nodig, zoals

verbrandingsinstallaties en stortplaatsen. De aangewezen instanties om deze

voorzieningen te realiseren waren in principe de gemeenten op grond van de in

de AW voorgeschreven regionalisering - voorzieningen zouden moeten worden

gerealiseerd door in regio's samenwerkende gemeenten. Initiatieven van die

kant lieten echter op zich wachten. Het NIMBY-effect speelde een rol.27

Gemeentebesturen hadden geen behoefte aan een stortplaats in hun achter-

tuin. De samenwerking tussen gemeenten was in zijn geheel stroef te noemen.

Bij veel gemeenten was er de angst, dat de grote gemeenten hun wil aan de

rest zouden opleggen. De bestaande regelingen blonken voorts niet uit door

slagvaardige besluitvorming, omdat besluiten doorgaans eerst aan de gemeen-

teraden moesten worden voorgelegd.

De provincie, met de milieu-gedeputeerde voorop, besloot in 1988, dat zij zelf

voor voorzieningen moest gaan zorgen, liefst via een provinciaal nutsbedrijf.

Niet alleen een stortplaats en andere be- en verwerkingsinrichtingen, maar ook

een efficiënte infrastructuur werd nodig geacht. Een andere taak zou het

stimuleren van hergebruik en preventie moeten worden, omdat ook initiatieven

op dat gebied uitbleven. Voorts zou de organisatie een makelaarsfunctie

moeten gaan vervullen in de afvalstromen 28

27 Met het NIMBY-effect - Not In My BackYard - wordt bedoeld, dat onder lokale bevolking of

lokaal bestuur grote weerstand kan ontstaan tegen de komst van een installatie, doorgaans uit

angst voor geluid- of stankoverlast.

28 Deze makelaarsfunctie, of intermediaire rol omvat teken als het opvangen van verschillen in
vraag en aanbod (bufferfunctie), het regisseren en registreren van afvalstromen en het opzetten
van infrastructuur. Andere functies van sturingsorganisaties zijn de verwerking van afval en te
sturen door in te grijpen op de tarieven en acceptatie van afvalstromen en/of het bundelen van
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Aan provinciale ambtenaren en een extern adviesbureau werd gevraagd dit

bedrijf met spoed vorm te geven. Zij concludeerden tot de oprichting van een

afvalverwijderings-NV met alle aandelen in handen van de provincie. Dit sloot

aan bij de wens van de gedeputeerde voor meer marktwerking en het plaatsen

van de organisatie op enige afstand van de overheid. Een bedrijf zou slagvaar-

diger zijn en beter zaken kunnen doen dan een overheidsdienst. Het alternatief

van de provinciale dienst werd daarom verworpen. Eerder faalde een project

om een groot gemeentelijk afvalverwijderingsbedrijf in te schakelen als

intermediair van afvalstromen, omdat sommige (overheids-)verwerkers dit

bedrijf te veel als concurrent zagen.

De NV kreeg enkel privaatrechtelijke bevoegdheden. De provincie behield haar

publiekrechtelijke bevoegdheden, zoals afvalstoffenbeleid, vergunningverlening

en handhaving. De milieu-gedeputeerde was commissaris bij de NV, net als

zijn collega van financiën. Zij waren jegens Provinciale Staten verantwoordelijk

voor de NV. De milieu-gedeputeerde was echter ook bevoegd gezag voor

onder meer de vergunningverlening. Hier was een meer-pettenprobleem. De

gedeputeerde verdedigde de constructie met de redenatie, dat alles in een

glazen huisje gebeurde. Iedereen kon zien wat er gebeurde: Provinciale Staten,

milieubewegingen, gemeenten en anderen. Dat zou genoeg tegenwicht moeten

bieden aan de gevaren van belangenverstrengeling." Om de integriteit van

het toezicht te garanderen en één en ander transparant te houden werd

daarom een project ingesteld, dat in feite een dubbel toezicht behelsde 30

Hiervan moest een prikkel vanuit gaan tegen laks toezicht door de provincie.

In de eerste jaren vanaf haar oprichting in 1990 vervulde de sturingsorga-

nisatie vooral een makelaarsfunctie, maar in de loop van de tijd is de exploita-

tie van de provinciale stortplaats, het logistieke systeem en diverse be- en

verwerkingsinrichtingen - meestal in public-private partnerships - veel belang-
rijker geworden.

Om tot de totstandkoming van de nieuwe stortplaats de problemen op te

vangen, waren er door de provincie afspraken gemaakt met andere provincies.

Afval, mits deugdelijk en door de provincie gecontroleerd; kon naar andere

provincies worden vervoerd om daar te worden gestort of verbrand. Als

tegenprestatie zou de provincie later een zelfde hoeveelheid terug moeten

nemen (de zogenaamde retourverplichting). Aan deze constructie hing wel een

prijskaartje. De te hulp schietende provincies eisten veel hogere tarieven dan

gebruikelijk gold voor de betreffende stort- en verbrandingslokaties. Een

respondent noemde dit regelrechte chantage. Ontdoenende containerbedrijven

voerden aan dat dit de concurrentie-verhoudingen verstoorde: wie naar een

dure stortplaats buiten de provincie moest, had veel meer kosten (zowel voor

transport als de tarieven), dan iemand die binnen de provincie kon storten. De

NV besloot in haar rol van makelaar om het 'loket' voor de stortplaats in

aanleg alvast te openen, waar bedrijven tegen een uniform tarief terecht

konden.

aanbod van aanbieders om zo een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van verwerkers
te verkrijgen (AOO, 1994).

29 Juist om eenzelfde reden stapte de provincie in de andere zaak uit de sturingsorganisatie,
hoewel daar ook andere motieven speelden.

30 Het ging om toezicht op de stortplaats door provincie èn de controledienst van de regio.
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Ondermeer voor het containerafval van tuinders was er een stortprobleem. Dit

afval werd altijd gestort op een lokatie binnen de provincie, maar de stort-

plaats in kwestie liep snel vol. Er moest capaciteit worden gekocht buiten de

provincie. Deze capaciteit was veel duurder dan de eigen stortplaats. De

sturings-NV en vijf afvalbedrijven besloten een aparte regeling te treffen,

waarbij de tarieven gemiddeld werden, waardoor onderlinge concurrentie-

vervalsing kon worden tegengegaan. Hierbij kan de kanttekening worden

gemaakt, dat de regeling voor andere containerbedrijven juist concurrentiever-

valsing opleverde.

Het afval werd aangemeld bij wat ging heten de 'kleine stichting' en werd

door deze stichting geaccepteerd tegen een vast tarief en verdeeld over de

beschikbare capaciteit. Hiervoor werd een systeem van geleidebiljetten

ingevoerd, ontwikkeld door een extern adviesbureau. Tegen betaling ontvingen

ontdoenende containerbedrijven voor een bepaalde hoeveelheid bonnen; geen

bonnen, dan ook geen mogelijkheid om te storten. De hoeveelheid bonnen was

evenredig aan het tonnage afval dat het betreffende bedrijf voordien afgaf.

Deze organisatie kon worden beschouwd als de voorloper voor de latere

sturingsstichting.

Probleem

Toen export van bouw- en sloopafval naar België definitief niet meer mogelijk

werd en er nog een stortplaats dichtging, ontstond er ook voor deze afval-

stroom een stortprobleem. De bergen afval stapelden zich op bij de afvalbe-

drijven. Bouw- en sloopafval kon in beperkte mate naar andere provincies op

grond van de afspraken die de provincie gemaakt had, maar dat ging gepaard

met sterk stijgende transport- en stortkosten. Wie zijn partij afval binnen de

provincie kon storten was veel voordeliger uit, dan degenen die hun afval ver

weg moesten brengen naar een stortplaats of oven buiten de provincie.

5.2 Beleidsontwikkeling

Fasering

De totstandkoming van de stichting geschiedde vrij snel. Agendering en

beleidsvorming vonden plaats in 1991. In datzelfde jaar ging de stichting van

start (uitvoering). In 1996 werd de stichting opgeheven.

Actoren

Betrokken partijen waren de provincie (van de zijlijn), de NV en het bedrijfs-

leven. Het bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door een drietal - jonge -

branche-organisaties. De NV koos ervoor niet met de individuele bedrijven in

zee te gaan zoals dat bij de kleine stichting wel het geval was, maar met een

overkoepelende organisatie, om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken. De NV

gaf een eerste opzet voor de nieuwe sturingsstichting. Zij hield ook in het

verdere onderhandelingsproces de regie in handen. Voor uitwerking van de

stichting schakelde de NV de provinciale branche-organisatie van contai-

nerbedrijven in, met het advies ook branche-organisaties van slopers en

puinbrekers erbij te betrekken voor een zo groot mogelijk draagvlak. Overigens

waren wel nagenoeg dezelfde personen uit het bedrijfsleven betrokken als bij

de kleine stichting, maar nu in hun hoedanigheid van bestuurder van de bran-
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cheorganisatie.

Belangen

De partijen hadden verschillende belangen. Voor de provincie was een hoog

tarief belangrijk, omdat daarmee investeringen op het gebied van hergebruik

door de sturings-NV gefinancierd en gestimuleerd konden worden. Bovendien

zag men er voordelen in als zoveel mogelijk afval via één punt zou lopen. Dan

was er namelijk zicht op kwantiteit en kwaliteit van het afval, wat van belang

was met het oog op de lopende retourverplichtingen, waarbij de provincie aan

de andere provincies had toegezegd te zorgen voor deugdelijk afval en contro-

le daarop.

Voor de sturings-NV was het zaak het stortprobleem op te lossen zonder er

zelf financieel bij in te schieten. Achteraf bleek de stichting ook een prima

middel om een klantenbestand op te bouwen voor de be- en verwerkingsactivi-

teiten van de NV.

Voor grote en kleine bedrijven vormde de stortnood een probleem. De groteren

hadden weliswaar vaak een groter netwerk met contacten waar ze goedkope

contracten konden sluiten (natuurlijk ook in verband met de omvang van de

partijen afval die ze aan boden), maar anderzijds was de hoeveelheid afval dus

ook groter. Enorme bergen afval hoopten zich op bij de grote ondernemingen.

De kleineren kenden weliswaar meer problemen om contracten te sluiten, maar

hadden ook minder afval. De bedrijven wilden voorts concurrentievervalsing -

voorvloeiend uit verschillende tarieven en verschillende transportafstanden -

tegengaan. De stichting zou daarom een uniform tarief moeten hanteren.

Bedrijven waren vooral beducht voor een snelle stijging van de storttarieven

door de stortnood. De stichting moest die tarieven slechts geleidelijk op gaan

laten lopen en kreeg feitelijk als doel het overbruggen van de periode totdat de

nieuwe provinciale stortplaats open zou gaan.

Invoering

Het adviesbureau, dat ook bij de kleine stichting een systeem had opgezet,

werd gevraagd de stichting handen en voeten te geven. Binnen een maand tijd

werd het hele plan uitgewerkt en door de NV aan de bedrijven gepresenteerd.

Deze voelden zich overvallen. Doorgaans hadden ze maar enkele dagen om de

standaard-aanbiedingscontracten te beoordelen en ermee in te stemmen. De

term 'wurgcontracten' viel regelmatig. Die term sloeg met name op de

zogenaamde exclusiviteitsbepaling. Als bedrijven wilden deelnemen aan de

stichting, moest al hun containerafval voortaan via de stichting gaan. De

bedrijven dwongen de concessie af, dat verplichtingen op grond van oude

contracten met verwerkers niet onder de gewraakte bepaling zouden vallen.

Sommigen verstrekten onjuiste informatie over de aard van lopende verplich-

tingen, welke soms enkel 'rechten' in plaats van 'plichten' bleken te zijn. De

NV besloot terwille van het snel kunnen oprichten van de stichting daar geen

probleem van te maken.

Voortzetting van de stichting
Toen verevening van de verliezen in zicht kwam - en dus de facto het einde

van het bestaan van de stichting - wilden enkele bedrijven de samenwerking

graag voortzetten. Zij zagen mogelijkheden om gezamenlijk initiatieven, met
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name op gebied van recycling, te ontplooien. Het ging vooral om kleinere

bedrijven. Een overgrote meerderheid in het bestuur (met name de vertegen-

woordigers van grote bedrijven en de NV) zagen hier weinig in, mede omdat zij

al eigen activiteiten op het gebied van hergebruik hadden en de schaalvoor-

delen van de stichting niet direct nodig hadden. De lobby van degenen die de

stichting wilden voortzetten kreeg weinig steun. De stichting ging daarom

zoals gepland vijf jaar na oprichting 'dicht'.

5.3 Beleidsarrangement

Met een kleine vertraging, door onderhandelingen van bedrijven over de

exclusiviteitsbepaling, ging de stichting in 1991 van start. Zoals opgemerkt

had de stichting als doel om de periode te overbruggen tot de openstelling van

de grote stortplaats. Aanvankelijk was de stichting bedoeld om één jaar te

draaien. Dit is al snel opgerekt tot vijf jaar, omdat de stortplaats minder snel

beschikbaar kwam dan verwacht. De stichting richtte zich op een aantal

soorten bedrijfsafval, waaronder bouw- en sloopafval, slib en zeefzand.

De stichting werkte als een vereveningsfonds. De eerste jaren van haar

bestaan liepen de tarieven buiten de provincie sterk op en maakte de stichting

verlies. Dit verlies werd voorgefinancierd door aanbieders van te voren te laten

betalen. In het eerste jaar moest ook de NV nog een bijdrage leveren om het

verlies te dekken. Toen de stortplaats openging in 1993, kon het opgebouwde

verlies worden weggewerkt door een hoog standaardtarief te rekenen en lage

stortkosten te maken.

Intermediair rol
De stichting verdeelde de beschikbare stortcontracten over de aanbiedende

bedrijven en fungeerde als zodanig als makelaar. Dat werkte als volgt: de

beschikbare capaciteit was door de NV bij verwerkingsinrichtingen buiten de

provincie gekocht. De NV nam ook de retourverplichtingen op zich. De

stichting nam deze contracten met alle financiële verplichtingen over, maar

zonder de retourverplichting. Vervolgens bood zij de beschikbare capaciteit

aan via standaardovereenkomsten tegen verschillende standaardtarieven voor

de diverse soorten afval. Bedrijven konden tegen betaling zogenaamde

geleidebiljetten verkrijgen. Dit systeem was gebaseerd op dat van de 'kleine

stichting'.

De stichting (met name de directeur) hield in het oog welk afval waar vandaan

kwam, en wat de meest efficiënte bestemming was (een soort geografische

sturing dus). In de standaardovereenkomst was onder meer de aanbiedings-

plicht opgenomen, bepalingen omtrent de samenstelling van afval, de plaats

van aanbieding, controle, eigendom (niet voor de stichting, maar voor de NV),

tarieven en transport- en organisatiekosten.

Organen
Er werd een bestuur ingesteld met vijf vertegenwoordigers van de drie bran-
che-organisaties, één van de grootste aanbieder van afval en twee van de NV.
Het bedrijfsleven was dus ruim vertegenwoordigd, wat mede als concessie
voor de 'overval' was bedoeld. Overigens waren er bij de aanvang van de
stichting meer dan 130 bedrijven betrokken. Vijf jaar later, bij de opheffing,

-135-



waren er nog maar enkele tientallen over. De gezichten in het bestuur waren

door overnames binnen de branche, maar ook door personeelsverloop, sterk

wisselend. Regelmatig zaten er verder toehoorders van de provincie bij de

vergadering. Een vaste zetel (en stemrecht) had zij afgeslagen. Men was bij de

provincie van mening, dat dit een 'verevenings-deal' was die de provincie

verder weinig aanging. De dagelijkse uitvoering van de stichting was in handen

van een directeur met een kleine staf. Deze bereidde ook de besluiten van het

bestuur voor.

Interne en externe controle
Controle vond plaats door de administratie van de stichting te vergelijken met

die van de NV en met de financiële en afvalstoffenboekhouding van deelne-

mende bedrijven. De directeur kon aan overtreders van de regeling een boete

opleggen, welke bestond uit indeling van de betreffende partij afval in de

duurste categorie. Elk jaar maakte de directeur een jaarverslag op, dat door

een accountant werd gecontroleerd. De directeur legde verantwoording af aan

het bestuur, niet alleen door het jaarverslag, maar ook in de bestuursvergade-

ringen. Het bestuur nam alle besluiten, al dan niet voorbereid door de direc-

teur. De bestuursleden legden verantwoording af aan hun achterban. Voor de

meeste leden van het bestuur ging het daarbij om het bestuur van hun

branche-organisatie, voor de leden namens de NV waren dat GS en voor de

vertegenwoordiger van de grootste aanbieder van afval diens superieuren

binnen de onderneming.

De provincie had middels de toehoorders en via de NV enigszins zicht op de

stichting. Het is overigens de vraag in hoeverre het commissariaat bij de NV

aan de gedeputeerden mogelijkheden tot sturing en controle bood ten aanzien

van de stichting. Vermoedelijk weinig.

Gegevens van de controle op bedrijven werden op aanvraag verstrekt aan de

provincie ten behoeve van haar VBA-controles en ook aan enkele andere

provincies. In het tarief van de stichting zat verder een opslag van een paar

gulden om de VBA-controle financieel te steunen. De provincie had hierop

aangedrongen, maar het was ook zeker in het voordeel van de stichting, als de

grenzen dicht konden worden gehouden.

5.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

Verevening

De opening van de provinciale afvalberging was een keerpunt ten aanzien van

de stortnood. Toen kon men weer terecht in de provincie zelf. Daarmee werd

ook verevening van de verliezen van de stichting mogelijk. De opening van de

afvalberging was wel wat later dan verwacht. Het bestaan van de stichting

werd daarom ook opgerekt van één tot vijf jaar. Uiteindelijk is na verevening

een bescheiden winst gemaakt. waarschijnlijk is ten behoeve van de vereve-

ning brandbaar afval gestort, wat in de kosten zou schelen, maar wel in strijd

zijn met het doelmatigheidsprincipe.

Beperking mededinging door de aanbiedingsplicht
De aanbiedingsplicht bracht met zich mee, dat de stichtingsregeling in feite de

mededinging beperkte. Prijsconcurrentie was nauwelijks mogelijk. Dat riekte
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volgens een respondent naar kartelvorming. Sommige buitenstaanders zouden

geklaagd hebben, dat de kongsi van NV, stichting en grote afvalbedrijven hoge

tarieven in elkaar knutselden. Gezien de nipte winst die na verevening werd

behaald, kan geconstateerd worden, dat de tarieven nauwelijks te hoog waren

om de stichting te verevenen. De exclusiviteitsbepaling werd regelmatig over-

treden. Zeker in het laatste jaar, toen duidelijk werd, dat de verliezen van de

stichting bijna gecompenseerd waren, gingen (grote) bedrijven steeds meer

buiten de stichting om. Dat was gezien de overcapaciteit van AVI's ook zeer

aantrekkelijk geworden. Tarieven daalden voortdurend. Met name grotere

ondernemingen leken geneigd afspraken niet meer na te komen toen de acute

nood voorbij was. Zij hadden doorgaans betere mogelijkheden om elders

goedkoper afval af te zetten. Dat hing samen met hun netwerk van contacten

en de grootte van de partijen die ze aan konden bieden. Dergelijk free riders-

gedrag was voor de stichting moeilijk om bestrijden. Met gesprekken probeer-

de de directeur de bedrijven weer in het gareel te krijgen.

Handhaven aanbiedingsplicht
Niet al het in aanmerking komende afval werd aangeboden via de stichting,

hetgeen in strijd was met de aanbiedingsplicht. Deze was in de praktijk

moeilijk te handhaven. De stichting had als sanctiemiddel het indelen in de

hoogste afvalcategorie, een soort boete dus. Boetes zouden daardoor echter in

het vereveningsfonds vallen en een batig saldo zou uiteindelijk weer ten goede

komen aan de deelnemers. Eventuele boetes zouden indirect weer bij de

overtreders terug komen. De sanctie zou daarom wellicht effect ontberen.

Belangrijker nog was het feit, dat vrijwel alle deelnemende bedrijven de

aanbiedingsplicht wel eens overtraden, dus ook de bedrijven van de bestuurs-

leden. Zij hadden zogezegd allemaal 'boter op hun hoofd'. De sanctie werd

daarom nooit opgelegd.

De NV-directeur en de stichtings-directeur verweten de provincie de grenzen

niet dicht te houden. Zolang het mogelijk bleef een ontheffing voor export

(VBA-ontheffing) te krijgen bij de provincie, bestond de kans, dat bedrijven

buiten de stichting om toch de grens over gingen met hun afval.

Zicht op afvalstromen
De administratie van de stichting, gecombineerd met het logistiek- annex

controle-systeem van de sturings-NV31, bood volgens veel respondenten een

goed zicht op de afvalstromen. Om recht te hebben op bonnen moesten bedrij-

ven maandelijks hun financiële en afvalstoffenboekhouding tonen. Uit vergelij-

king van beide administraties, ook met de eigen administratie, kwamen vaak

onregelmatigheden naar voren. Zo konden er via een 'duur' afvalstroom-

nummer hoge verwijderingskosten in rekening worden gebracht, welke

vervolgens werden omgeboekt naar een 'goedkoop' nummer, om tegen een

laag tarief te kunnen storten.

31 De meningen van respondenten zijn verdeeld over het logistieke systeem van de NV, dat de
feitelijke stroom afval geleidde. Vanuit het oogpunt van controle en zicht op de afvalstroom
bood het systeem mogelijkheden, onder meer door de concentratie van al het afval op een

beperkt aantal punten. Het systeem vereiste wel veel meer vervoersbewegingen dan bij direct
transport met vrachtwagens naar de stortplaats.
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Bedrijven die betrapt werden, waren maar al te graag bereid dit snel te

corrigeren en het genoten voordeel aan de stichting terug te storten om te

voorkomen dat de zaak in het bestuur moest worden behandeld. Daar zaten

immers ook de concurrenten in. Informatie over fraude bleef aldus binnen de

stichting. Een ander probleem vormde het 'omkatten' van afval. Met name

bedrijven gelegen aan de grens van de provincie zouden afval uit de provincie

een andere herkomst kunnen geven op papier, zodat het niet meer onder de

stichting zou vallen. Het bedrijf zou vervolgens tegen gunstigere tarieven het

afval kunnen laten verwerken en niet tegen het (hoge) standaardtarief van de

stichting.

5.5 Conclusie

Mededinging versus milieu
Sturingsorganisaties veronderstellen haast per definitie een beperking van de

concurrentie. Het vaststellen van een uniform tarief ontneemt bedrijven

mogelijkheden tot prijsconcurrentie, zeker in combinatie met een aanbiedings-

plicht. Sommige bedrijven reageren daarop met het ontduiken van de regeling,

bijvoorbeeld met een beroep op reeds bestaande contracten die moeten

worden nagekomen. De pragmatiek van bepaalde problemen - zoals i.c. de

stortnood - kan volgens een respondent echter vergen, dat de algemene regel -

geen beperking van de mededinging - even opzij moet worden gezet. Een

stevige prijsconcurrentie kan funest zijn vanuit een milieutechnisch perspec-

tief. Zakken de prijzen teveel, dan kunnen de kosten van scheiding en herge-

bruik wellicht niet meer worden opgebracht. Naar de mening van sommige

respondenten kunnen sturingsorganisaties worden aangewend om milieutech-

nisch interessante initiatieven gezamenlijk op te zetten, die door individuele

marktpartijen nooit zouden worden geinitieerd.

Contacten met bedrijfsleven
Bij de stichting woonden provinciale toehoorder de vergaderingen van het

bestuur bij. Men was zo op de hoogte van wat er speelde in de branche,

alsmede door contacten van de gedeputeerde met het bedrijfsleven. Aan het

luisteren naar de branche kunnen wel risico's kleven in de sfeer van beleidsbe-

invloeding. In de provincie was men zich echter bewust van deze risico's en

waren voorzorgsmaatregelen getroffen tegen interne fraude, ondermeer naar

aanleiding van een affaire bij een ander overheidsbedrijf.

Ondernemende koers van de NV
Hoewel we in deze zaak hebben toegespitst op de sturingsstichting, is het

toch aardig om enige dingen te vermelden over de NV, zoals over de koop-

mansgeest. Bij de NV was een ondernemende koers van meet af aan de

bedoeling. De NV was bedoeld als een instrument van de provincie, vandaar

ook de nauwe band met GS. De gewenste ondernemende instelling was een

voorname reden om tot een private vorm te besluiten en de sturingsorganisatie

niet onder te brengen bij een provinciale dienst. Zoals een respondent het

uitdrukte: de overheid kan niet met bedrijven omgaan. Dat zou met name aan

het vereiste van openbaarheid liggen. Dit is volgens de respondent een princi-

piële keuze, die echter zakelijke belangen van de overheid in de weg kan

-138-



staan. Zo kan openbaarheid ten aanzien van geplande grondaankopen tot forse

prijsopdrijving leiden. Verder ziet men bij de overheid volgens de respondent

onvoldoende de mogelijkheden van het kiezen van een goed fiscaal-juridisch

jasje voor activiteiten.

Belangenvermenging rond de NV
De exploitatie van inrichtingen door het openbaar lichaam was voor de

provincie uit de andere sturingsorganisatie-zaak een voorname reden om uit de

organisatie te stappen. Er werd daar volledig anders omgegaan met de

dreigende van belangenvermenging: 'voorkomen is beter dan genezen' leek het

devies. De onderhavige provincie koos vanuit een pragmatische invalshoek

voor transparantie: het kan wel, als het maar zichtbaar is voor de omgeving.

Aanvullend werd een vorm van dubbel toezicht ingesteld. In de loop van de

tijd kwamen er ten aanzien van de sturings-NV wel verwijten, dat zij door haar

activiteiten gedoogbeschikkingen zou afdwingen bij GS. Bij de media en de

politiek ontstond ook enige verontrusting over (de schijn van) belangenver-

strengeling.



6 Public private partnership: composteringsinstallatie

In deze zaak gaat een provincie een public private partnership aan om zui-

veringsslib te doen composteren. Op grond van de Afvalstoffenwet is de

provincie gehouden het initiatief in de verwerking van zuiveringsslib te nemen

middels een zuiveringsslibplan. Ondermeer vanwege gebrek aan kennis en de

heersende ideeën over de rol van de overheid stapt de provincie niet zelf in het

project, terwijl de markt ook niet zelfstandig een composteringsinstallatie

neerzet.

6.1 Beleidscontext

Het probleem
Bij het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater door rioolwater-

zuiveringsinstallaties komen afvalstoffen vrij, zoals zuiveringsslib. Het gaat

jaarlijks om miljoenen kubieke meters slib?' Het slib wordt ingedikt om het

droge stofgehalte te verhogen en vervolgens ontwaterd tot een steekvaste

massa. Na indikking en ontwatering moet het slib definitief worden verwerkt.

Een aantal alternatieven zijn denkbaar: direct toepassen in de landbouw als

meststof, opmengen met schone grond tot compost of zwarte grond, storten

zonder volume-reductie en storten met volumereductie. Verwerking in de

landbouw is financieel een aantrekkelijke optie, maar door strengere normen

van de Unie van Waterschappen en een Europese richtlijn33 kan er steeds

minder op die manier worden verwerkt. Bij verwerking tot zwarte grond of

compost wordt het droge stofgehalte verhoogd door opmengen met zand of

.veen. Het produkt kan onder meer worden gebruikt voor groenvoorzieningen

en als afdekmateriaal op stortplaatsen. Storten zonder volumereductie heeft

als nadeel, dat veel stortcapaciteit nodig is. Volumereductie kan onder meer

worden bereikt door verbranding of compostering. Verbranding geeft grote

volumereductie, maar het residu bevat door concentratie relatief veel zware

metalen en arseen en vereist bovendien een geavanceerde methode van

rookgasreiniging om luchtverontreiniging tegen te gaan. Een andere methode

om het volume te reduceren is composteren, waarbij veel water wordt ver-

dampt en het overige materiaal door een biologische proces in volume af-

neemt. Wel kan er stankoverlast ontstaan door dit proces. Ten tijde van de

vorming van de public-private partnership was deze methode hoofdzakelijk in

theorie ontwikkeld.

Bij AMvB van 24 oktober 1985 (Stb. 581) werden provinciale staten verplicht

gesteld voor 1 juli 1987 een plan inzake de verwijdering van zuiveringsslib

vast te stellen. Op grond van artikel 26 AW moest het plan gaan aangeven

hoe het zuiveringsslib verwerkt zou worden, wat er met het residu zou

32 In 1988, rond de tijd van de besluitvorming, was dat bijvoorbeeld 4.152.000 m3. In de
voorgaande jaren was het volume geleidelijk aan het toenemen. Het leeuwendeel werd gestort.
Bron Statisch Jaarboek 1990, 1994 en 1996, Centraal Bureau voor de Statistiek, SDU-
uitgeverij, 's Gravenhage 1990, 1994 en 1996.

33 Het gaat hier om de Unie-Richtlijn voor de afzet van zuiveringsslib ten behoeve van gebruik
op bouw- en grasland, voor het eerst tot stand gekomen in 1980 en sindsdien een aantal malen

aangescherpt. Minder streng was de EG-richtlijn betreffende bescherming van het milieu in de

landbouw, richtlijn 86/278 van 12 juni 1986.
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gebeuren, of er residu over de provinciegrens geëxporteerd zou moeten

worden en een omschrijving van voorzieningen die nodig zouden zijn voor de

voorgestelde wijze van bewerking. In de onderhavige zaak sprak de provincie

in haar plan aanvankelijk de voorkeur uit voor verbranding als maatregel van

volumereductie. De eigen stortplaatsen zouden namelijk in een mum van tijd

vol raken, indien het stortvolume niet werd beperkt. Verwerken in de land-

bouw werd steeds moeilijker door de eisen van de Unie van Waterschappen.

Restte op dat moment het verwerken tot zwarte grond, maar er waren te

weinig toepassingsmogelijkheden voor de totale hoeveelheid grond die zou

ontstaan wanneer al het slib zo werd verwerkt. De rest zou moeten worden

gestort, waarvoor te weinig capaciteit was. Een alternatief was dus nodig.

Voor een verbrandingsinstallatie waren ten tijde van het gereed komen van het

zuiveringsslibplan al concrete plannen. De vergunning was zelfs al aange-

vraagd. Het was financieel aantrekkelijk, omdat er al een grote schoorsteen

stond, die met kleine aanpassingen gebruikt kon worden. Tijdens een openbare

hoorzitting bleken bewoners van een nabij gelegen wijk mordicus tegen. De

gedeputeerde zwichtte voor de druk en stuurde aan op een alternatief plan. De

stortplaats, waar doorgaans het verwerkte slib heenging, raakte ondertussen

in rap tempo vol. Haast was dus geboden. Provinciale ambtenaren onder-

zochten andere mogelijkheden voor volumereductie. Zij kwamen op grond van

het verwachte percentage volumereductie, financiële ramingen en de ver-

wachte overlast voor de omgeving uit op compostering volgens een nieuwe

methode. De provincie stond nu voor de keus zelf een installatie te gaan

bouwen en exploiteren, of dat over te laten aan de marktsector. Provinciale

staten beslisten, dat de bouw en exploitatie in principe door een private partij

moest geschieden. Zonder bemoeienis van de provincie zou de installatie

echter niet snel tot stand komen. De omvang van de investeringen was te

groot, mede gezien in het licht van het feit, dat er verder weinig vraag in de

markt was naar compost. Een samenwerkingsverband zou mogelijk een

oplossing bieden.

6.2 Beleidsontwikkeling

Fasering

Compostering van zuiveringsslib werd in januari 1988 door Provinciale Staten

aangewezen als methode van volumereductie (agendering) Overigens uitte de

provincie eind jaren zeventig al haar zorg over het tekort aan be- of verwer-

kingscapaciteit. Vanaf 1988 werd er gewerkt aan een plan rond compostering

(vorming). In 1992 werd de ppp-overeenkomst gesloten tussen de partijen en

ging men van start met de bouw en exploitatie (uitvoering). In februari 1994

werd de installatie opgestart. De samenwerking was ten tijde van ons onder-

zoek nog gaande.

Keuze van de partner
De provincie ging op zoek naar mogelijke partners voor het composteringspro-

ject. Er was een bedrijf, dat al enkele jaren offertes met betrekking tot

compostering stuurde aan de afdeling die over zuiveringsinstallaties ging. Men

hoopte kennelijk al enige tijd een installatie aan de man te kunnen brengen. Dit

bedrijf had elders in het land ook installaties staan verwerkte sinds 1978 slib
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van de provincie tot zwarte grond en was binnen de provincie ondermeer

eigenaar van de stortplaats waar het verwerkte slib werd gebruikt als afdek-

kingsmateriaal casu quo werd gestort. Het bedrijf had daarmee ten opzichte

van mogelijke concurrenten een voordeel en stond ook sterk in de latere

onderhandelingen. De provincie keek ook naar andere bedrijven die zich bezig

hielden met volumereductie van slib. Uiteindelijk vielen deze af, voornamelijk

om technische redenen. Het eerstgenoemde bedrijf werd gevraagd een offerte

uit te brengen voor compostering volgens de methode die technici van de

provincie hadden uitverkoren.

De onderhandelingen
Namens de provincie onderhandelden enkele materie-deskundige ambtenaren,

later vaak bijgestaan door een jurist en een ambtenaar van de afdeling vergun-

ningverlening. Namens het bedrijf waren dat enkele directeuren. Regelmatig

legden de provinciale ambtenaren verantwoording af aan de gedeputeerde en

diens staf. Bij de start van het project waren daarover afspraken gemaakt

binnen de provincie. Het hoofd van de afdeling die over zuiveringsslib ging en

een directeur van het bedrijf voerden veel informeel overleg over met name

technische details. In dat technische overleg, bijvoorbeeld over bouwplannen,

ging veel tijd zitten. De bouw leverde sowieso vertraging op. Aannemers

dienden offertes in die allemaal boven de ramingen van de provincie en het

bedrijf lagen. Een directeur van het bedrijf wist de prijzen omlaag te praten.

Tijdens de bouw moest er verder met onderaannemers regelmatig worden

overlegd over wijzigingen in het ontwerp.

Knelpunten tijdens de onderhandelingen waren verder de winstmarge van het

bedrijf en de afschrijvingstermijn. Door overleg kwamen partijen tot een

oplossing. Het juridische traject werd voorlopig afgerond met een tweetal

partnership-overeenkomsten, welke voor de provincie werden getoetst door de

eigen juridische afdeling en een externe jurist.

Een rode draad door het onderhandelingsproces heen was de mogelijke

overlast voor de omgeving. Er werd gekeken naar mogelijke maatregelen. Een

extern technisch adviesbureau werd ingeschakeld op kosten van het bedrijf.

Na de ingebruikneming van de installaties duurde dit overleg voort. Een stuur-

groep met vertegenwoordigers van provincie (afdelingen voor waterzuive-

ringen, vergunningen en handhaving), bedrijf en adviesbureau bespraken

problemen bij de procesvoering. Telkens werd gezocht naar technische

oplossingen. De afdeling handhaving stelde zich aanvankelijk meegaand op: zij

wisten ook niet hoe het aangepakt moest worden. Later verscherpte de koers

van de handhavers, mede door druk van omwonenden en de regionale milieu-

inspectie.

6.3 Beleidsarrangement

Een tweetal overeenkomsten werd gesloten tussen de provincie en het bedrijf:

één voor een proefinstallatie (gesloten medio 1989) en één voor de definitieve

installatie (gesloten medio 1992). De eerste kleine installatie worden beproefd

voor een periode van vijf jaar. De provincie stelde een stuk terrein ter beschik-

king, vroeg de vergunningen aan, die ook op haar naam kwamen en zorgde

verder onder meer voor de infrastructuur (verhardingen, nutsvoorzieningen
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inclusief de gebruikskosten en compostfilters). Voorts verplichtte de provincie

zich te zorgen voor aan- en afvoer van het slib en voor controle en registratie.

De onderneming zou de installatie financieren en exploiteren en had zich

verbonden de vergunningen na te leven. Deze vergunningen zijn overigens in

1992 na revisie op naam gesteld van het bedrijf. Het bedrijf ontving per

kubieke meter slib een vergoeding. De in de proefinstallatie geteste processen

zouden vervolgens toegepast worden op de veel grotere installatie, die elders

in de provincie zou worden gebouwd. Ook na het gereed komen van de grote

installatie bleef de proef installatie draaien om verder te experimenteren.

De overeenkomst aangaande de hoofdinstallatie bevatte een soortgelijke

verdeling van verplichtingen. De provincie zou zorgen voor een terrein en de

infrastructuur, vergunningen, aanvoer van slib, controle en registratie en

afvoer naar een stortplaats. De onderneming verrichtte op eigen naam investe-

ringen, hoewel de provincie garant stond ten aanzien van een lening en

formeel-juridisch eigenaar werd.Het bedrijf was verder verplicht de vergunnin-

gen na te leven, te zorgen voor verzekeringen tegen milieu-aansprakelijkheid

en dergelijke en belastingen op de exploitatie voor rekening te nemen. Er

werden enkele afspraken gemaakt over inspraak van de provincie in het

investeringsplan en de exploitatiebegroting van de bouw, alsmede de uitvoe-

ring ervan. Daarnaast werd een overleggroep onder voorzitterschap van de

provincie ingesteld. Deze overleg- of stuurgroep zou aanvankelijk slechts twee

maal per jaar bijeen komen, maar in de praktijk was dat door het voordoen van

stankoverlast veel vaker het geval. Binnen de stuurgroep konden zaken als het

produktieproces, de kwaliteit van het aangevoerde slib, de kwaliteit van de

compost en financiële aangelegenheden worden geëvalueerd. De ambtelijke

leden van de stuurgroep legden verantwoording af aan ambtelijke en politieke

bazen. Het bedrijf moest jaarlijks een financieel verslag overleggen, gecontro-

leerd door een registeraccountant.

Met het bedrijf werd een winst afgesproken van rond de dertig gulden per ton.

Een interessant punt is de kleine overcapaciteit van de installatie ten opzichte

van de verwachte aanvoer uit de provincie. Slib van derden mocht alleen met

toestemming van de provincie worden verwerkt, waarbij de winst zou worden

verdeeld tussen provincie en bedrijf. De rechten op de ontwikkelde techniek

kwamen aan het bedrijf toe. Het bedrijf wilde namelijk met de opgedane

kennis elders ook installaties gaan verkopen.

De overeenkomst werd aangegaan voor een periode van tien jaar. Verlenging

was nagenoeg verplicht op grond van het contract. De provincie zat vast aan

het bedrijf. Onze indruk is, dat het bedrijf zich een sterke positie verwierf met

dit contract, ondermeer door de verlengingsbepaling en de voor het bedrijf

gunstige bepaling van verwerkingstarieven en standaardwinst. Behalve de

evaluatieve stuurgroep bood het arrangement weinig ruimte voor flexibiliteit,

voor zover het niet ging om technische maatregelen.

Bij de lokatiekeuze bleek er maar één plaats in aanmerking te komen. De

betreffende gemeente werd geconsulteerd en een aantal hoorzittingen werd

gehouden voor omwonenden. Deze spraken onder meer hun angst voor

stankoverlast uit. Ook de commissie MER liet zich kritisch uit. De voorgeno-

men installatie zou ook volgens hen mogelijk stankoverlast gaan veroorzaken.

Gezien de dreigende stortnood wilde de provincie wel graag vaart achter de

realisatie zetten en wilde men niet wachten op de resultaten van metingen bij
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de proefinstallatie. Ter compensatie werd de vergunning van de hoofdinstalla-

tie slechts voor een beperkte tijd verleend. Ambtenaren en politici drongen er

na het verlopen van die vergunning op aan, dat een nieuwe vergunning op

naam van het bedrijf zou komen te staan, zodat de provincie meer op afstand

zou komen te staan van de partnership.

6.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

Samenwerking

Een voordeel van publiek-private samenwerking openbaarde zich in het kader

van de aanbesteding van de bouw. De door aannemers ingediende begrotingen

waren hoger dan de ramingen van de partnership. De directeur van het bedrijf

bleek veel beter dan de provinciale ambtenaren in staat om de bouwprijs

omlaag te onderhandelen. Uiteindelijk zou dat ook tot lagere tarieven moeten

leiden. Daar kan een kanttekening bij worden gemaakt: werd die onderhande-

lingskunst ook ingezet tégen de provincie?

De bouw had enige vertraging opgelopen, ondermeer door het geharrewar over

de bouwkosten en tussentijdse wijzigingen in het ontwerp en de procesvoe-

ring. Begin 1994 was de installatie gereed. Na een instelperiode van twee

maanden kon de installatie definitief van start, maar moest het proces al snel

regelmatig stil worden gelegd om lawaai- en stankoverlast te bestrijden. Het

bedrijf maakte er wel redelijk serieus werk van, volgens diverse respondenten,

om het proces te verbeteren. Daar had het ook belang bij, omdat de techni-

sche kennis bedoeld was voor verdere activiteiten. Oplossingen, liefst niet te

duur, werden daarom actief gezocht.

Aanpak van het stankprobleem
Over de problemen werd regelmatig gesproken binnen de overleggroep met

vertegenwoordigers van enkele afdelingen van de provincie, het bedrijf en

externe adviseurs. Door het experimentele karakter van de installatie was het

vaak niet bekend hoe sommige geurproblemen op te lossen waren. De tech-

niek van de kleine proefinstallatie bleek niet zonder meer toepasbaar op de

grote installatie. De provincie stelde zich cooperatief op: in overleg moest de

situatie worden aangepakt. De provincie had tenslotte om de installatie ge-

vraagd en wilde van haar slib af. Men voelde zich mede-verantwoordelijk,

hoewel dat voor sommige afdelingen meer gold dan voor andere. Naast het

reeds betrokken bureau, werden meer adviseurs ingeschakeld op kosten van

de onderneming. Onduidelijk is echter, hoeveel daarvan en van de kosten van

maatregelen uiteindelijk in de tarieven alsnog is doorberekend.

In hoorzittingen voor omwonenden werd beloofd, dat de problemen snel

opgelost zouden worden. De beloofde termijnen werden echter niet gehaald,

omdat er vaak eerst een uitgebreid onderzoek naar voorgestelde maatregelen

werd gedaan en het daarna meestal lang duurde voordat het effect van maat-

regelen merkbaar werd. Klachten van omwonenden over stankoverlast en druk

van de regionale milieu-inspectie leidden ertoe, dat de provinciale handhavers

de gevolgde koers van overleg na verloop van tijd aanscherpten en dreigden

met een dwangsom. Een zwaar middel als bedrijfssluiting was nauwelijks

reëel, omdat de provincie voor de verwerking van haar slib afhankelijk was van

de installatie. Het slib was en bleef eigendom van de provincie en er was maar
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weinig buffercapaciteit voor tijdelijke opslag. Een andere vestiging van het

bedrijf kon deze bufferfunctie wel vervullen. Tijdens de regelmatige stakingen

van het proces moest het slib inderdaad ter opslag over de provinciegrens naar

de andere vestiging van het bedrijf. De provincie waarin de andere vestiging

lag, was ongelukkig met deze situatie vanwege de toch al bestaande stank-

overlast bij de vestiging en drong bij de provincie aan op stopzetten van de

transporten.

A, fhankelijkheid
Het contract tussen provincie en het bedrijf maakte het bedrijf de facto

monopolist binnen de provincie als het ging om de verwerking van zuiverings-

slib. De provincie had zich verplicht al het zuiveringsslib uit de provincie naar

de composteringsinstallatie te sturen en het verwerkte materiaal weer af te

voeren. De overeenkomst bood ook weinig ruimte, of slechts tegen een hoge

prijs om de banden te verbreken. Voor andere verwerkers was geen plaats

meer. Met harde hand aanpakken van de overlast bleek niet mogelijk, omdat

de provincie voor de verwerking van haar slib moest vertrouwen op de

installatie.

Interne strijd
De provincie had in deze zaak meerdere rollen: beleidsvormer, uitvoerder,

aanvrager vergunning, vergunningverlener, vergunninghouder, handhaver en

ontdoener annex eigenaar van het slib en het residu. Intern lagen afdelingen

vanwege de vaak tegenstrijdige belangen niet op één lijn. Afdelingen zouden

elkaar gemanipuleerd hebben door coalities te vormen met andere afdelingen

of door hun doel via een hoge ambtenaar of de politiek trachten te bereiken.

Sommige afdelingen dachten regelmatig met het bedrijf mee over de techni-

sche problemen, terwijl andere afdelingen het voorkomen van overlast voor

omwonenden centraal hadden staan. Interne strubbelingen binnen de provincie

belemmerden de handhaving. Sancties lagen namelijk gevoelig bij bepaalde

afdelingen en de politiek. Juist dit bureaupolitieke 'spel' maakte het aanpakken

van de partnership verschillend van het handhaven bij 'gewone' bedrijven. Het

was waarschijnlijk echter niet zo, dat het 'commitment' binnen de provincie

een belemmering vormde voor ingrijpen door de afdeling handhaving. Bij

sommige respondenten bestaat de indruk, dat de onderhavige provincie

sowieso vrij coulant was tegenover bedrijven. Zij zien geen causaal verband

tussen het 'commitment' van de provincie en de wijze van handhaving.

Het was voor handhavers verder onduidelijk naar wie ze hun brieven moesten

sturen. Naar de provincie als vergunninghouder? Welke afdeling dan? Naar het

bedrijf? Welk juridisch onderdeel daarvan dan? Uiteindelijk richtte men zich

toch tot het de dochteronderneming van het bedrijf dat zich bezig hield met de

exploitatie.

Meer afstand?
Naarmate de problemen langer voortduurden, groeide binnen de provincie,
zowel op ambtelijk als op politiek niveau, het idee, dat meer afstand moest
worden genomen. De activiteit zou meer in de private sector thuishoren. De
wijziging van de tenaamstelling van de vergunning kon wel worden beschouwd
als poging meer afstand te nemen.
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7 Public-private partnerships: scheidingsinstallatie

In de onderhavige zaak moest een gemeente in het kader van de verwezenlij-

king van het provinciaal afvalbeleid een oplossing zoeken voor haar bouw- en

sloopafval. De regionale stortplaats raakte snel vol. Om de levensduur van de

stortplaats te redden moest het te storten volume terug worden gebracht. Een

scheidingsinstallatie werd daarvoor geschikt geacht. Omdat zelf doen of

geheel uitbesteden de gemeente tegen stond, werd met een bedrijf een public-

private partnership aangegaan om de installatie neer te zetten en te exploite-

ren. Na een incident rond verontreinigd zeefzand ging de partnership uit

elkaar.

7.1 Beleidscontext

Het probleem
Op grond van artikel 26 AW waren provincies verplicht in hun provinciale

afvalstoffenplannen beleid te vormen ten aanzien van bouw- en sloopafval. De

uitvoering werd in casu overgelaten aan samenwerkingsverbanden van ge-

meenten. Sinds de jaren dertig beheerde de gemeente uit de onderhavige zaak

een stortplaats, waar aanvankelijk al het afval uit de regio werd gestort. Sinds

eind jaren zestig ontving de stortplaats vooral nog bouw- en sloopafval.

Halverwege de jaren tachtig werd duidelijk, dat deze stortplaats in de loop van

dat decennium vol zou raken. De gemeenten uit de regio gingen op zoek naar

een nieuwe centrale stortlokatie. Dat kostte nogal wat tijd en moeite. Men

was het onderling niet eens. Ondertussen liep de stortplaats snel vol. In 1987

was de verwachting, dat de lokatie in 1988 vol zou zijn in het toenmalige

tempo.

De aanpak
Om de levensduur van de stortplaats zo lang mogelijk te rekken moest er

minder worden gestort. De te storten hoeveelheid kon worden teruggebracht

door scheiding, hetgeen ook paste in de heersende ideeën over het bevorderen

van hergebruik. De gemeente stond toen voor de vraag hoe een installatie

verwezenlijkt moest worden. Zelf doen? Het ontbrak de gemeente aan know-

how en bovendien paste het niet bij het idee van de 'terugtredende overheid'.

Een praktisch probleem was ook nog de financiële kant van de zaak: over-

heidspersoneel was veel te duur om bij een dergelijk project ingezet te wor-

den. De gemeente wilde ook geen financieel risico lopen op dit project. Het

stuitte de gemeente echter tegen de borst een dergelijk project geheel aan de

markt over te laten. Men wilde namelijk wel zicht op de afvalstromen houden,

omdat de gemeente zich daar verantwoordelijk voor voelde. Het bedrijfsleven

aan de andere kant, stapte niet uit zichzelf in een dergelijk project. In de regio

waren weinig bedrijven actief in de bouw- en sloopafval, die groot genoeg

waren om de investering van de scheidingsinstallatie te dragen. Wellicht lagen

er mogelijkheden in een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een

bedrijf?

Bouw- en sloopafval bestaat overigens ondermeer uit beton, plastic, hout,

steen enzovoort. Dit afval kan deels worden hergebruikt, bijvoorbeeld in de

-147-



wegenbouw. Scheiding van bouw- en sloopafval houdt in, dat stukken

onbruikbaar materiaal worden verwijderd. Zo ontstaat er schoon, gesorteerd

puin. Dit kan in een puinbreker eventueel worden verwerkt tot granulaat, wat

geschikt is voor de wegenbouw. Het niet-herbruikbaar residu wordt gestort. -

Met scheiding wordt aldus volumereductie bereikt. Bij de scheiding ontstaat

verder zeefzand, materiaal dat door de zeven in de installatie heen valt. Het

gehalte PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) kan met name in

het zeefzand de toegestane norm (ver) overschrijden, bijvoorbeeld wanneer

teveel teerhoudende materialen worden aangevoerd.

7.2 Beleidsontwikkeling

Fasering

Halverwege de jaren tachtig werd het de gemeente duidelijk, dat de regionale

stortplaats snel vol zou raken. Scheiding van bouw- en sloopafval kwam toen

op de agenda. De beleidsvorming kwam in 1987 op gang en liep tot juni

1988. De beleidsuitvoering ging daarna van start met de bouw van een

installatie. In augustus 1991. werd de machine weer stilgelegd en kwam de

partnership tot een einde. Het duurde nog enkele jaren om de gevolgen af te

handelen.

Keuze partner
Er was in de regio een afvalbedrijf, Eerst BV, dat groot genoeg was om de

investering aan te gaan, maar dit bedrijf was in de regio niet grootschalig

actief in bouw- en sloopafval. Eerst BV rook echter de kans en benaderde de

gemeente met een plan voor een scheidingsinstallatie. De gemeente en het

bedrijf kenden elkaar al als concurrenten op het gebied van inzameling van

bedrijfsafval en het bedrijf was klant van de gemeentelijke stortplaats. Eerst

BV had elders in het land al ervaring opgedaan met scheidingsinstallaties. Er

waren in de regio nauwelijks andere bedrijven die in aanmerking kwamen. De

directeur van de gemeentelijke milieudienst, die pas in functie was, kende

buiten de regio ook nauwelijks andere bedrijven. De gemeente keek nog even

naar een puinbreker, firma De Breker, in een naburige gemeente, maar deze

viel al snel af, omdat de gemeente zich niet kon verenigen met diens (milieu-

onvriendelijke) wijze van werken. Verder kwam het koppelen van de schei-

dingsinstallatie aan een puinbreekinstallatie van een grote bouwonderneming

even in beeld, maar daarvan werd afgezien, omdat de omgeving, waaronder

een levensmiddelenproducent, bang was voor stofoverlast.

De onderhandelingen
Namens de gemeente waren de wethouder, de directeur van de gemeentelijke

milieudienst en enkele andere ambtenaren betrokken bij het overleg, namens

Eerst BV de regio-directeur en enkele medewerkers. Directe gesprekspartners

voor de dagelijkse gang van zaken waren de directeur van de milieudienst en

de regiodirecteur of de bedrijfsleider. De partijen verstrekten over en weer

gegevens die nodig waren om te komen tot een technisch en financieel goed

plan. Samen werd er gekozen voor een bepaalde machine, die technisch

(scheidend vermogen) en financieel aan de eisen voldeed. De directeur van de

milieudienst deed regelmatig verslag aan de wethouder, die soms ook direct

-148-



betrokken was bij de onderhandelingen. Het overleg werd door betrokkenen

getypeerd als prettig, transparant, maar ook zakelijk.

De gemeente wilde aan de ene kant een scheidingsinstallatie zonder financiële

risico's, maar aan de andere kant ook zicht op de stromen. De speelruimte van

de gemeentelijke vertegenwoordigers was daardoor beperkt. Er werd besloten,

dat de installatie op het terrein van de milieudienst zou komen te staan en

later eventueel op het terrein van de in te richten regionale stortplaats.

Controle, acceptatie en registratie van het aan te voeren afval zou ook door de

milieudienst gebeuren. Eerst BV zou de investeringen van de installatie

verrichten en daarmee ook het financiële risico dragen. Zo kon de gemeente

beide doelstellingen verwezenlijken. Ook voor het bedrijf was de samenwer-

king voordelig. Zonder een partnership was zij nooit in het project gestapt. Nu

was er een gelegenheid om toch zo'n installatie neer te zetten, haar positie in

bouw- en sloopafval in de regio te versterken en aan andere gemeenten te

laten zien, dat partnerships met Eerst BV aantrekkelijk waren. Deze uitstraling

was misschien nog wel belangrijker dan de eventuele winst. De verdeling van

taken lag ook Eerst BV goed: controle en dergelijke vond men een taak van de

overheid; laat het bedrijf maar werken!

Er waren tijdens de onderhandelingen wel wat knelpunten, zoals de afwikke-

ling na de contractsduur (wie zou de kosten gaan dragen van het eventueel

reinigen van de grond?). Ook over de tarieven werd stevig onderhandeld, maar

met een open calculatie: alle componenten lagen op tafel. Bij die tarieven

draaide het met name om de hoogte van de algemene kosten (over-

head) en het winstpercentage van Eerst BV. Conflicten werden door overleg

opgelost; er leefde het besef bij de betrokkenen van een gezamenlijk doel. De

gemeente probeerde wel het voortouw te houden, door zelf het contract voor

te bereiden. Juristen van de gemeente stelden het op, waarop later de juristen

van Eerst BV en een externe advocaat voor de gemeente commentaar konden

leveren.

Tijdens de aanvraag van de Afvalstoffenwet-vergunning eind 1988, diende De

Breker een bezwaar in bij de provincie. Hij zou door de installatie van de

partnership het brood uit de mond gestoten worden. De provincie bleek

gevoelig voor de argumenten van De Breker, die milieu-hygiënisch gezien als

'zorgenkindje' kon worden bestempeld. Met enige begeleiding hoopte de

provincie hem op het rechte spoor te krijgen. Een provincie-ambtenaar drong

bij de gemeente aan op een overeenkomst tussen De Breker en de partnership.

Vanwege de tijdsdruk die achter het project zat gaf Eerst BV toe. Tussen Eerst

BV en De Breker werd een overeenkomst gesloten, op grond waarvan de

gescheiden fracties uit de installatie dagelijks door De Breker zouden worden

afgevoerd naar zijn eigen installatie voor verdere verwerking. Voor de part-

nership was hiermee de afzet van gescheiden fracties verzekerd. De Breker en

Eerst BV zouden verder aan aanbieders van bouw- en sloopafval hetzelfde

tarief in rekening brengen. De overeenkomst zou na negen maanden worden

geëvalueerd. De Breker trok daarna zijn bezwaar in.

Eerst BV was voor het aangaan van de partnership overgenomen door een
grotere onderneming, Hoofd BV. Pas later kreeg Eerst BV ook de naam van
Hoofd BV. Op een gegeven moment werd de installatie onderbenut, maar had
het bedrijf elders een installatie die het afval niet ver genoeg kon scheiden.
Hoofd BV verzocht aan de gemeente of het mogelijk was de fracties die uit die
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installatie kwamen verder te verwerken in de installatie van de partnership. De

directeur van de milieudienst ging naar de andere vestiging om het materiaal in

ogenschouw te nemen. Hij ging akkoord, onder de voorwaarden, dat er

voldoende capaciteit voor de eigen regio overbleef en dat Hoofd BV zich aan

de (milieu-)regels zou houden. Zo zou men moeten zorgen voor een VBA-

ontheffing.

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar verontreinigd zeefzand

werd de installatie stilgelegd. De provincie wilde daarna de installatie ook niet

meer in werking hebben. In feite was dat het einde van de partnership. De

onderlinge verhoudingen tussen de gemeente en het Hoofd BV waren gaande-

weg al verslechterd en die werden er niet beter op tijdens de afwikkeling.

Hoewel Hoofd BV nog wel door had willen gaan met de samenwerking, maar

dan op ander gebied, zag de gemeente daar liever vanaf. De gemeente wilde

zo snel mogelijk de banden met Hoofd BV verbreken. Het contract voorzag

niet geheel in het oplossen van een dergelijke beëindiging. Er ontstond een

strijd over de kosten van de sluiting en afbraak van de installatie en het

afvoeren van bergen zeefzand van het terrein van de gemeente en het terrein

van de puinbreker. In dit conflict stelden beide partijen zich hard op. De

gemeente voelde zich belazerd door de onderneming, omdat men materiaal had

aangevoerd, waarvan men bij het bedrijf wist, dat de verontreiniging de

wettelijke norm voor zeefzand overschreed. De BV vertrouwde echter op een

maas in de wet. De gemeente weigerde mee te betalen aan de kosten en

Hoofd BV dreigde met de rechter, maar daar is het nooit van gekomen. Het

bedrijf voelde zich achteraf enigszins in de steek gelaten door de gemeente,

die niet meer wilde meedenken over de vraag hoe schade zoveel mogelijk kon

worden voorkomen, terwijl dat in de oorspronkelijke sfeer van goede samen-

werking zo gebruikelijk was.

7.3 Beleidsarrangement

De partnership werd bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst, die in

juni 1988 werd ondertekend door de directeur van Eerst BV en de burge-

meester. De overeenkomst kreeg expliciet het karakter van public-private

partnership. Op grond van de overeenkomst kreeg de gemeente ondermeer de

volgende verplichtingen: zorgdragen voor grond en infrastructuur, verzorgen

van controle en acceptatie, facturering en incasso van storttarieven, wegen en

registreren van aangeboden afvalstoffen, afvoeren en storten van het residu

en het zorgen voor vergunningen, waaronder de afvalstoffenwet-vergunning.

Eerst BV had ondermeer de verplichting om de scheidingsinstallatie en een hal

voor eigen rekening en risico te bouwen en in stand te houden. Het bedrijf had

zich ertoe verbonden de voorwaarden van de afvalstoffenwet-vergunning, die

op naam kwam te staan van de gemeente, na te leven.

Financiering van de kosten zat als volgt in elkaar: de milieudienst ontving

afvalstoffen aan de poort, waarvoor stortkosten in rekening werden gebracht.

Deze moesten aan de gemeente worden vergoed. Van het tarief werden de

kosten voor het storten van het residu, administratiekosten, het recht van

opstal en gebruikmaking door Eerst BV van de infrastructuur afgetrokken. Het

restant kwam als verwerkingsvergoeding toe aan het bedrijf. De tarieven

werden in overleg door de gemeente en Eerst BV samengesteld. In de over-
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eenkomst was een jaarlijkse evaluatie opgenomen over de resultaten van het

afgelopen jaar, maar ook over de verwachtingen van het jaar erop, ondermeer

over het te verwachten aanbod van afvalstoffen. Op basis van de resultaten

en verwachtingen zouden partijen gezamenlijk een voorstel voor de hoogte van

het tarief doen aan de gemeenteraad en een verwerkingsvergoeding voor het

bedrijf vaststellen. In geval van onoplosbare onenigheid zou het geschil door

partijen aan een arbitrage-commissie worden voorgelegd. Per maand betaalde

het bedrijf een voorschot voor het afvoeren van het residu en dergelijke en op

het einde van de maand werd dat weer verrekend met de door de gemeente te

betalen verwerkingsvergoeding. De gemeente liep zo weinig financieel risico

en Eerst BV was zeker van een bepaalde prijs voor haar diensten. Een constan-

te aanvoer was wel belangrijk voor het financieel slagen van dit project voor

de onderneming. De milieudienst en Eerst BV trachtten zoveel mogelijk afval

daadwerkelijk te binden. Lokale transporteurs waren in die tijd (1988) welwil-

lend. Eerst BV werd voor wat betreft haar transportactiviteiten net als andere

transporteurs behandeld.
De gemeente en Eerst BV kwamen overeen jaarlijks minstens éénmaal bijeen

te komen om de gang van zaken en toekomstige ontwikkelingen te evalueren.

De partijen zouden verder jaarlijks samen nieuwe tarieven opstellen. Verant-

woording door de partnership geschiedde door een gezamenlijk jaarverslag. De

directeur van de milieudienst had regelmatig contact met personeel van het

bedrijf, omdat men op hetzelfde terrein werkte. Op zijn beurt legde de direc-

teur verantwoording af aan de wethouder en die weer aan de gemeenteraad.

De installatie werd in december 1988 in gebruik genomen. Het aangeboden

afval werd bij de door gemeente-personeel bediende weegbrug visueel gecon-

troleerd op de aanwezigheid van chemische afvalstoffen en gewogen. Na

acceptatie werd het afval gestort in de opslagloods, waar het voor een tweede

keer visueel werd geinspecteerd door personeel van Eerst BV. Grote stukken

werden handmatig verwijderd, maar dat werd na verloop van tijd vanuit arbo-

optiek onwenselijk bevonden. Mechanische voorscheiding, bijvoorbeeld door

een zogenaamde roltrommel, kwam al snel in beeld, hoewel het daar nooit van

is gekomen. De rest van het materiaal werd via een lopende band gevoerd

naar de verschillende zeven. De installatie werkte volgens respondenten naar

tevredenheid. Er bleef hooguit 10 tot 15% af te voeren residu over. Het

beleidsdoel van terug brengen van de te storten hoeveelheid werd daarmee in

hoge mate gerealiseerd. De gescheiden fracties werden door De Breker

afgevoerd naar diens vestiging. Registratie van inkomende en uitgaande

stromen klopte volgens een respondent 'tot op de kilo'.

7.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

Problematisch was de stagnerende aanvoer van materiaal. In de loop van de

tijd hadden meer bedrijven in de regio kansen gezien in puinbrekers. De Breker

ging bovendien onder de afgesproken prijs zitten en trok zo ook veel afval

weg. De installatie werd aldus onderbenut. Weliswaar was het voor Eerst BV

nog rendabel, maar alleen door diverse efficiency-maatregelen te treffen.

Incident
Op één van de andere vestigingen van Hoofd BV stond een installatie mèt een
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roltrommel, waar het bouw- en sloopafval echter niet zover verwerkt kon

worden als in de installatie van de partnership. Het residu van die installatie

moest duur worden gestort in de betreffende provincie. De bedrijfsleiding van

deze vestiging zocht een alternatief. Andere installaties van Hoofd BV elders in

het land draaiden al op volle toeren en konden het extra afval niet aan of lagen

op veel grotere afstand (transportkosten). De betreffende vestiging en de

voormalige Eerst BV kwamen overeen; dat het afval naar de scheidingsin-

stallatie van de partnership kon. Medio 1991 kwamen de transporten na

toestemming van de gemeente op gang. De benutting van de installatie nam

weer toe, ook door een groot saneringsproject in de gemeente.

Via verschillende wegen34 werd het duidelijk, dat het materiaal uit de andere

vestiging niet brandschoon was. Het zeefzand uit de installatie bevatten een te

hoog gehalte PAK's, namelijk meer dan 50 mg/kg. De provincie schakelde het

Openbaar Ministerie in. De directeur van de milieudienst informeerde bij Hoofd

BV of zij dit al voor de transporten wisten, wat het geval bleek te zijn. De

vraag rees daarna, of het afval als bouw- en sloopafval of als chemisch afval

moest worden beschouwd. Het bedrijf stelde zich echter op het standpunt, dat

de regelgeving erg onduidelijk was op dit punt, alsmede op het punt van

monsterneming 31,

De provincie was niet op de hoogte geweest van de transporten. Daardoor

bleek de gemeente de ~-vergunning te hebben overtreden: deze stond niet

toe, dat afvalstoffen afkomstig van buiten de regio werden geaccepteerd,

zonder toestemming van Gedeputeerde Staten. Toestemming werd nimmer

gevraagd, omdat men er bij de gemeente vanuit ging, dat de provincie al op de

hoogte was gebracht door de ontdoenende provincie in het kader van de VBA-

ontheffing. Merkte men het afval aan als chemisch, dan had de gemeente

geen dekkende WCA-vergunning om dit te accepteren. De gemeente en Hoofd

BV zouden daarmee en met de afvoer naar De Breker diverse bepalingen van

de WCA hebben overtreden. Het Openbaar Ministerie vervolgde Hoofd BV en

de gemeente. De gemeente bleek uit angst voor negatieve publiciteit bereid te

schikken met de officier van justitie. Hoofd BV liet het aankomen op een

rechtszaak. Voor de rechter bleek, dat er ten tijde van de gewraakte transpor-

ten grote onduidelijkheid bestond over de invulling van het begrip zeefzand;

VROM had pas halverwege 1991 een interpretatie gegeven. De rechter was

van oordeel, dat het ten tijde van de beweerde overtredingen aan het verdach-

te bedrijf niet eenduidig kenbaar kon zijn, dat de afgevoerde afvalstoffen enkel

door de bewerking (scheiding) kwamen te vallen onder de bijlage 111 (grens-

waarde van PAK's) van het Stoffen- en Processenbesluit. Hoofd BV trok aldus

aan het langste eind. Dat was enigszins pijnlijk voor de gemeente, die een

schikking had getroffen.

34 Er zijn diverse lezingen op dit punt: de gemeente zou het zelf hebben geconstateerd, De Breker
zou het hebben ontdekt door analyses van materiaal op zijn terrein of de provincie zou erachter
zijn gekomen, al dan niet na tips.

35 Zie het Stoffen- en Processenbesluit WCA, Klasse A van de Lijst Stoffen werd niet als

chemisch afval aangemerkt bij concentraties onder de 50 mg/kg (Lijst met uitzonderingen ad d
sub c). Bouw- en sloopafval viel blijkens de Lijst van uitzonderingen niet onder chemisch

afval.
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Einde van de partnership
Op last van de officier van justitie was- de installatie stil gelegd. Er werd

overleg gevoerd met de provincie, wat er met het zeefzand moest gebeuren.

Het zeefzand afkomstig van het saneringsproject was ook verontreinigd.

Lokale stortplaatsen wilde het zeefzand niet hebben en het terrein raakte vol.

De provincie stelde zich op het standpunt, dat het zeefzand uit de andere

provincie terug moest. Dat gaf enige problemen. Op hoog niveau werd een

vergadering belegd: de directeur van de gemeentelijke milieudienst, de milieu-

gedeputeerde van de provincie van herkomst, de directeur van Hoofd BV en

De Breker. De provincie van vestiging was wel uitgenodigd, maar niet aanwe-

zig. De directeur van Hoofd BV en de milieu-gedeputeerde kwamen onderling

tot zaken: zij zouden de kosten delen voor de terugname van 1600 ton. De

vertegenwoordigers van de gemeente en De Breker verlieten ijlings de zaal om

geen partij te worden bij de gentlemen's agreement. Later beriep Hoofd BV

zich erop, dat de gemeente wel degelijk partij was geworden. Dit kwam aan

de orde, toen De Breker in kort geding vorderde (en verkreeg), dat Hoofd BV

de bergen zeefzand op het terrein van De Breker zou verwijderen. Hoofd BV

wilde vervolgens de gemeente gedeeltelijk voor deze kosten op laten draaien,

zij was toch immers mede partij bij de gentlemen's agreement? De gemeente

was het daar niet mee eens.

Aangezien de installatie was stilgelegd, bleef de regio zitten met bouw- en

sloopafval. De provincie was men wel gecharmeerd van puinbrekers als oplos-

sing. Die produceerden namelijk ook geen zeefzand. Vooral in fijnkorrelig

materiaal als zeefzand was het PAK-gehalte hoog. Bij puinbrekers bleven

PAK's verspreid in het materiaal, het gehalte bleef dan onder de normen. De

provincie was van oordeel, dat de scheidingsinstallatie dicht moest en alle

bouw- en sloopafval naar De Breker. De gemeente stelde nog een alternatief

voor: het blinderen van de zeven van de scheidingsinstallatie, zodat ook daar

geen zeefzand zou ontstaan. Dit idee vond geen genade in de ogen van de

provincie. De scheidingsinstallatie werd daarop afgebroken. De partnership

was daarmee de facto ten einde. -

De onderlinge verhoudingen waren behoorlijk verslechterd. Over de afwikke-

ling van de partnership werd hard onderhandeld. De gemeente wilde zo snel

mogelijk de banden breken met het bedrijf, maar weigerde mee te betalen aan

enkele schadeposten voor het bedrijf. Er werd ook geharreward over vergoe-

dingen voor gebouwen. Uiteindelijk werden de gebouwen eigendom van de

gemeente. De vergoeding werd pas twee jaar na sluiting van de installatie

betaald. Het terrein werd schoon opgeleverd door Hoofd BV. De kosten van

het terugbrengen van het zeefzand en de bedrijfsschade door sluiting bleven

liggen. Het imago van Hoofd BV liep een flinke deuk op. Partnerships met

andere overheden zaten er enkele jaren niet meer in.

7.5 Conclusie

Uit het verloop van deze partnership vallen een aantal zaken op. Zo wordt

duidelijk, dat een dergelijke samenwerking voor zowel de publieke als de

private partijen "winst" op kan leveren: volume-reductie, hergebruik e: zicht

houden op de afvalstromen zonder substantieel financieel risico enerzijds en

geldelijke winst en imago-verbetering anderzijds. Uit dit geval blijkt ook, dat
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juist de samenwerking het project kan doen slagen. Geen van beide partijen

was er zonder de ander ingestapt volgens de respondenten. Verschillen in

doelstellingen en cultuur stonden in casu samenwerking niet in de weg. Pas na

het voordoen van problemen ontstond wederzijdse wrevel.

Loopt een partnership mis, dan ontstaat er schade voor beide partijen. Het
bedrijf heeft in dit geval forse financiële schade en aantasting van het imago

opgelopen. Voor de gemeente speelde het probleem van negatieve publiciteit.

De gemeente heeft door een snelle schikking geprobeerd deze minimaal te

houden. De schade in financiële termen is in elk geval beperkt, zeker zolang de

claims van het bedrijf niet worden gehonoreerd. Het bedrijf heeft wat dat

betreft - voorlopig - aan het kortste eind getrokken.



8 Convenanten: Het Convenant Tropisch Hout

In deze casus is een alternatief instrument, een convena^Tt, ingezet 'Tm een

ander alternatief instrument, een keurmerk, te ontwikkelen. Het convenant

werd gebruikt om het overlegtraject dat tot het keurmerk zou moeten leiden te

formaliseren en te structureren, waarbij de ondertekenaars zich commiteerden

aan de doelstelling. Voorafgaande aan het convenant, dat liep van half 1993

tot eind 1995, is van begin 1992 tot half 1993 onderhandeld over de inhoud

van het convenant. Het betreft een zogenaamd "zelfstandig convenant",

hetgeen betekent dat het niet aanhaakt bij reeds bestaande wet- of regelge-

ving. De keuze voor een alternatief instrument was gebaseerd op het feit dat

klassieke regulering al snel tot conflict met internationale regelgeving zou

leiden. Een bijzonder aspect is dat via afspraken op nationaal niveau getracht

wordt een bijdrage te leveren aan de oplossing van een probleem dat buiten de

landsgrenzen ligt.

8.1 Beleidscontext

Het probleem
De tropische regenwouden zijn van groot belang in het mondiale ecosysteem.

Ze worden echter in hun bestaan bedreigd door de omzetting van bos in

cultuurgronden en andere vormen van exploitatie. Het huidige areaal wordt

geschat op 1,2 miljoen hectare. Officiële FAO-cijfers uit 1980 toonden aan dat

op dat moment jaarlijks 9 miljoen hectare verdween. In 1990 was dit opgelo-

pen tot 17 miljoen hectare per jaar. Tachtig procent daarvan komt voort uit

ontginning, de rest uit aanleg van infrastructuur, winning van delfstoffen en

commerciële houtkap.3e

De bescherming van de regenwouden is een belangrijk punt op de interna-

tionale milieu-agenda geworden. In de jaren '80 waren het vooral milieu- en

natuurbeschermingsorganisaties die via voorlichting tot beperking van het

gebruik van tropisch hardhout trachtten aan te zetten. Daarbij was sprake van

wisselend succes, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Nederland is een middelgrote afnemer van tropisch hardhout. In de jaren '80

kwam Nederland mondiaal op tweede plaats (na Japan) bij het verbruik van

tropisch hardhout, gemeten per hoofd van de bevolking. De zorg voor het

regenwoud in verschillende beleidskaders terug te vinden. In het Meerjarenplan

Bosbouw 1990-1994 van LNV is opgenomen dat de mate waarin in Nederland

zelf in haar houtbehoefte voorziet dient te worden opgevoerd van 10 naar

25%. Ook in het Natuurbeleidsplan, het NMP en het NMP+ wordt aandacht

geschonken aan het probleem. Tot slot wordt in het kader van ontwikkelings-

samenwerking aandacht geschonken aan milieu-effecten.

Op internationaal niveau zijn afspraken gemaakt in EG-verband, in de FAO

(Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN), de in 1983 opgerichte Interna-

tionale Tropisch Hout Organisatie (ITHO) en in het kader van het Citesverdrag.

36 De cijfers zijn ontleend aan het 'Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud', Tweede Kamer,

gaderjaar 1990-1991, _ ?17, nrs. 2-3.
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Het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud
In maart 1991 werd een Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud (RTR)

gepubliceerd. De centrale beleidsdoelstelling was als volgt geformuleerd:

'Bevorderen van de instandhouding van het tropisch regenwoud, door de

totstandkoming van een evenwichtig en duurzaam land- en bosgebruik, zodat

het huidige, in hoog tempo verlopende, proces van ontbossing en aantasting

en degradatie van het milieu wordt beëindigd'. Hoewel het probleem ook in

internationaal verband onderwerp van onderhandelingen was, achtte de

regering maatregelen op nationaal niveau wenselijk. De centrale doelstelling is

in het Regeringsstandpunt uitgewerkt in negen hoofdlijnen van beleid. Een van.

de uitwerkingen die in het RTR wordt gegeven is het vanaf 1995 beperken van

het gebruik van niet-duurzaam geproduceerd hout, waarbij het meewerken aan

de realisering van een keurmerk als een van de activiteiten wordt genoemd.

Dit betreft een uitwerking van de vierde hoofdlijn, die als volgt is geformu-

leerd: "De regering zal bevorderen dat op korte termijn maatregelen worden

genomen, die de wijze van de houtkap in overeenstemming brengen met een

duurzaam bosbeheer en de aanspraak op primair bos voor de houtproduktie zo

spoedig mogelijk beëindigen, waardoor produktie en export van tropisch

hardhout op lange termijn mogelijk kan blijven. De regering zal bevorderen, dat

het gebruik van bedreigde soorten zo spoedig mogelijk wordt beëindigd." De

1 995-doelstelling liep vooruit op internationale afspraken, waarbij het jaar

2000 als streefdatum .gold.

Juridisch kader
Bescherming van het tropisch regenwoud kan, gezien het feit dat de wouden

buiten de nationale grenzen liggen, niet op directe wijze via Nederlandse

wetgeving worden gerealiseerd. In het RTR wordt gewezen op het feit dat

Nederland gehouden is aan internationale afspraken, die de mogelijkheden van

import- en gebruiksbeperkende maatregelen begrenzen. De Raad van State

heeft in 1991 een afwijzend oordeel gegeven over initiatieven die op lokaal

bestuurlijk niveau ontstonden, waarbij gemeenten overgingen tot de opname

van verbod op het gebruik van tropisch hardhout in de bouwverordening. Dit

oordeel werd in het RTR overigens niet is overgenomen. Internationaalrechte-

lijk zal Nederland eventuele import- of gebruiksbeperkende maatregelen

moeten voorleggen, en zonodig herzien.

In 1994 is in ITHO-verband een akkoord tot stand gekomen waarin het streven

is geformuleerd vanaf het jaar 2000 uitsluitend nog te kappen in bos dat weer

wordt aangeplant. Tot dat moment zal het verkrijgen internationaal draagvlak

voor (import- of gebruiksbeperkende) maatregelen op nationaal niveau proble-

matisch zijn.

8.2 Beleidsontwikkeling

Beleidsfasen

De agenderingsfase loopt grofweg van 1989 (het formuleren van het rege-

ringsstandpunt) tot 1992 (start van de onderhandelingen over het convenant).

De voorbereidingsfase loopt van maar 1992 tot en met mei 1993, de uitvoe-

ringsfase van juni 1993 tot en met december 1995. In de voorbereidings- en

uitvoeringsfase bleven de betrokken partijen dezelfde.
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De partijen
Bij de onderhandelingen waren de volgende partijen betrokken:

- departementen; LNV, EZ, VROM, Ontwikkelingssamenwerking

- natuur- en milieubeschermingsorganisaties; WNF, IUCN-ledencontact,

aanvankelijk ook Milieudefensie

- de houtbranche; met name branche-organisatie de Vereniging van Neder-

landse Houtondernemingen (VVNH), daarnaast de Nederlandse Bond van

Timmerfabrikanten (NBT) en de Nederlandse Vereniging van Houtagenten

(NVH)

- vakbonden; bouw- en houtbonden van FNV en CNV

Initiatiefnemers tot de onderhandelingen waren het Ministerie van Economi-

sche Zaken en de houtbranche. Aanvankelijk doel van de besprekingen van het

ontwikkeling van wat werd aangeduid als een "vrijwillige gedragscode". Al na

de eerste besprekingen werd overgestapt op de term "convenant".

Tijdens de onderhandelingen was sprake van wisselende coalities, waarbij de

overheidspartijen weinig eensgezind opereerden. Omdat zich met betrekking

tot internationale houtbeleid reeds enkele forse aanvaringen tussen departe-

menten hadden voorgedaan verliep het overleg traag; de meeste onderhande-

laars beschikten over beperkt mandaat en dienden veelvuldig af te stemmen

met de departementsleiding. Harde strategieën, zoals dreigen uit het overleg te

stappen en het aanwenden van politieke invloed werden niet geschuwd. De

onderhandelingen startten op 23 maart 1992, en werden in mei 1993 beëin-

digd.

De houtbranche stond niet onwelwillend ten opzichte van besprekingen over

het terugdringen van het gebruik van niet-duurzaam geproduceerd tropisch

hardhout. De branche lag al langere tijd onder vuur van de milieubeweging en

zag het imago verslechteren en de markt krimpen. Het aangaan van besprekin-

gen werd mede gezien als een manier om actievoerders de wind uit de zeilen

te nemen. Duitsland vormde wat dat aangaat een schrikbeeld; daar werden

rechtszaken gevoerd en houtondernemers voor criminelen uitgemaakt. Aanvan-

kelijk bestond in de branche een voorkeur voor wetgeving, om een free-riders

probleem te voorkomen. Met een aantal punten uit het convenant (o.a. de

1995-doelstelling) ging de branche slechts schoorvoetend akkoord; het lijkt

vooral een kwestie van het tonen van goede wil te zijn geweest, in combinatie

met de overtuiging dat deze punten toch niet konden worden gerealiseerd.

Van enig commitment met de officiële doelstelling lijkt feitelijk geen sprake te

zijn geweest; veeleer golden strategische doelen als imagoverbetering en het

voorkomen dat de 1995 doelstelling zou worden gehaald.

De natuur- en milieubeschermingsorganisaties hebben van meet af aan een

harde opstelling gekozen. Milieudefensie haakte reeds in de fase van voorbe-

sprekingen af, en richtte haar energie samen met Novib op de campagne Hart

voor Hout. WNF en IUCN bleven wel participeren, maar kondigden direct bij

het afsluiten van het convenant aan er na een half jaar uit te zullen stappen

indien geen definitie van het begrip 'duurzaam bosbeheer' zou zijn geformu-

leerd; de organisaties zijn inderdaad uit het convenant gestapt.

Het Ministerie van Economische Zaken had in het overleg de rol van initiatief-

nemer en leverde de voorzitter en de secretariële ondersteuning. Die rol dankte

het departement aan het feit dat de beoogde regeling aangreep bij de handel in

hout, waarbij sprake was van gevoeligheid op het vlak van internationale
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handelsbetrekkingen. In de onderhandelingen toonde het departement zich
meer behartiger van handels- en branchebelangen dan van de afgesproken

milieudoelstelling. De belangen van het Ministerie van VROM waren diffuser;

het ging behalve om milieubelangen ook om volkshuisvestingsbelangen en

consequenties voor het rijksgebouwenbeheer. Het departement koos vaak de

zijde van natuur- en milieubeschermingsorganisaties. Het Ministerie van LNV

bracht kennis in en zag de bescherming van het tropisch woud als voornaam-

ste belang. Dit departement toonde relatief weinig belangstelling voor het

convenant. Ontwikkelingssamenwerking opereerde vooral vanuit de optiek van

de lokale bevolking en overheden, waarbij de vraag gold hoe deze met inacht-

neming van de economische belangen van de bosbouw tot gedragsverandering

konden worden gebracht.

Belangrijke issues
Het beoogde resultaat van de onderhandelingen, een convenant ter realisering

van de 1995-doelstelling werd uiteindelijk gehaald, maar van volledig commit-

ment van de betrokken partijen is geen sprake geweest. Enkele van de meer

belangrijke issues in de onderhandelingen waren de volgende:

- het tijdpad; de milieubeweging maakte zich hard voor een totaal verbod op

de handel in niet-duurzaam geproduceerd tropisch hardhout na 1995; de

houtbranche opteerde daarentegen voor een meer geleidelijk proces. De

1995-doelstelling zou de basis van het convenant gaan vormen,

- de definitie van duurzaam bosbeheer; een heikel punt waarover geen

overeenstemming kon worden gevonden. Uiteindelijk werd voor een

formule gekozen waarbij in de convenantstekst het opstellen van een

definitie binnen een half jaar tot doel werd gesteld. Daartoe werd een

deskundigenwerkgroep ingesteld,

- de reikwijdte van het convenant; de milieubeweging wenste het conve-

nant niet te beperken tot tropisch hardhout, maar uit te breiden naar al

het hout. Het convenant zou zich tot tropisch hout beperken.

Tijdens de uitvoeringsfase bleven deze issues opspelen. Zo leidde kritiek van

de producentenlanden ertoe dat de reikwijdte van het convenant opnieuw ter

discussie kwam te staan: de beperking tot tropisch hout werd als discrimine-

rend opgevat. De door een speciaal ingestelde deskundigengroep opgestelde

definitie van tropisch hardhout bleek niet voor alle partijen acceptabel, waarop

het WNF en het IUNC uit het convenant stapten. Zo'n drie maanden voor de

afloop van de convenantsperiode namen de overheidspartijen publiekelijk

afstand van de 1995-doelstelling.

Met betrekking tot de houtbranche hebben zich problemen van vertegenwoor-

diging voorgedaan. Enkele groepen van bedrijven uit de branche, waaronder

een grote doe-het-zelf keten voelden zich onvoldoende vertegenwoordigd en

hebben tijdens de uitvoeringsfase van het convenant getracht een eigen

positie in het overleg te krijgen. Deze verzoeken zijn niet gehonoreerd.

8.3 Beleidsarrangement

In het convenant, dat op 25 juni 1993 door de betrokken partijen werd
getekend, was de volgende doelstelling geformuleerd: "Partijen stellen zich
met het sluiten van dit convenant ten doel te bewerkstelligen dat in Nederland
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vanaf 31 december 1995 de handel in en verwerking van tropisch hout zal zijn

beperkt tot hout afkomstig uit landen/regio's met een bosbeleid en beheer

gericht op bescherming en duurzame produktie".

Het convenant bevat een uitvoeringsplan in drie fasen (1993: ontwikkeling en

exploratie, 1994: experimenteerfase, 1995: invoeringsfase). Per fase zijn de

beoogde eindresultaten nauwkeurig omschreven en de door de deelnemers te

verrichten activiteiten gespecificeerd. Na 1995 zal uitsluitend nog hout met

een keurmerk worden verhandeld en zal via afspraken met producentenlanden

de aanvoer van dergelijk hout moeten worden gegarandeerd, inclusief de

nodige controles. Tevens zal voorlichting worden gegeven, teneinde de

verkoop van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren en die van niet-

duurzaam geproduceerd hout af te remmen.

Ter bewaking van de afspraken wordt een stuurgroep ingesteld. In het conve-

nant zijn de deelnemende partijen en de stemverhoudingen binnen de stuur-

groep gespecificeerd. Besluiten dienen te worden genomen met een meerder-

heid van stemmen, met uitzondering van het besluit over de definitie van

duurzaam bosbeheer, dat slechts met instemming van alle leden kan worden

genomen.

Tevens is de instelling van een onafhankelijke, driepersoons evaluatiecommis-

sie geregeld, die per fase rapport zal uitbrengen.

Tot slot zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot bijstelling van de

afspraken, opzeggingen, geschillenbeslechting, openbaarheid, toetreding en

looptijd. De staat heeft het recht het convenant op te zeggen indien strijdig-

heid ontstaat met verdragen. Indien de definitie van duurzaam bosbeheer niet

binnen zes maanden tot stand komt is elke partij gerechtigd het convenant op

te zeggen. Geschillen worden door de stuurgroep beslecht en zonodig worden

voorgelegd aan een arbitragecommissie. Het convenant heeft kracht overeen-

komstig het burgerlijk recht.

Het convenant is ondertekend door de staatssecretarissen van EZ en LNV, de

ministers van Ontwikkelingssamenwerking en VROM, 3 brancheverenigingen,

de hout- en bouwbond CNV, de bouw- en houtbond FNV, WNF en IUCN.

Vervolgens is ondertekend door individuele bedrijven in de branche; deze

formule werd gekozen vanwege het free-riders probleem. De meeste bedrijven

tekenden, in totaal zo'n 70% van de markt.

8.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

Doelbereiking

Het is in de twee jaar dat het convenant geldig was niet gelukt een keurmerk

te realiseren. Er is vooruitgang geboekt in de afspraken met producentenlan-

den, maar tot aanvoer van duurzaam geproduceerd tropisch hout op enige

schaal is het niet gekomen. In 1996 is wel duurzaam geproduceerd hout op de

Nederlandse markt verschenen, maar dit is afkomstig uit Scandinavië. In de

maanden voordat het convenant afliep hebben natuurbeschermers en de

branchevereniging, op aandrang van de departementen, getracht onderling tot

zaken te komen. De branchevereniging heeft de Stichting Keurmerk opgericht,

de milieu-organisaties opteren voor aansluiting bij het internationale FSC-

keurmerk. Alle partijen hebben de 1995-doelstelling laten varen en zich

aangesloten bij de internationaal verband afgesproken 2000-doelstelling.
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Voor het oorspronkelijke beleidsdoel, het beperken van de handel in niet-

duurzaam geproduceerd tropisch hout, geldt dat duidelijk vooruitgang is

geboekt. Het convenant heeft daarbij vermoedelijk slechts een ondergeschikte

rol gespeeld. Zeker zo belangrijk was de actie "hart voor hout" van Novib en

Milieudefensie, die zich rechtstreeks tot de handel en de consumenten

wendde.

Het oordeel van de evaluatiecommissie

In het eerste rapport van de evaluatiecommissie, met betrekking tot de

Ontwikkelings- en Exploratiefase werd waardering uitgesproken voor "het

proces", maar werd tevens geconstateerd dat vrijwel geen van de doelstelling

voor die fase werd bereikt. Ter verklaring werden 4 factoren genoemd:

- de spanning tussen de 1995-doelstelling en de internationale 2000-

doelstelling, die problemen oplevert in het diplomatieke verkeer,

- meningsverschillen en gebrekkige coordinatie tussen departementen, en

tussen centrale overheid en gemeenten,

- de discussie rond de definitie van "duurzaam geproduceerd hout",
- de discussie rond uitbreiding van het convenant naar alle typen hout. De

discussie heeft nieuwe voeding gekregen door kritiek van ontwikkelings-

landen op het convenant.

In het rapport werd voorts gesteld dat consensus en commitment begon te

ontstaan onder de deelnemers en dat de in de convenantstekst opgenomen

afspraken te optimistisch leken te zijn geweest: de complexiteit van het

probleem leek te zijn onderschat.

In het evaluatierapport met betrekking tot de Experimenteerfase werd opnieuw

geconcludeerd dat weliswaar de nodige activiteiten waren ontplooid, maar dat

de doelstellingen niet, of slechts met grote vertraging zijn bereikt. De evalua-

tiecommissie uitte ditmaal forse kritiek, met name aan het adres van de

overheidspartijen. De in het convenant geformuleerde ambities zijn niet

vertaald in voldoende prioriteit, capaciteit, aandacht en besluitvaardigheid. De

politieke aandacht en de ambtelijke inspanning waren onvoldoende, het door

de Staat der Nederlanden getoonde commitment werd ondermaats geacht. De

werkzaamheden zijn bemoeilijkt door tekortschietende ambtelijke coordinatie.

Evengoed werd geconcludeerd dat het convenant een passend instrument was

gebleken, en verlenging van de looptijd wenselijk was. De commissie beveelde

aan de 1995-doelstelling in te ruilen voor de 2000-doelstelling.

Het evaluatierapport over de laatste fase van het convenant is nog niet

verschenen.

De afdwingbaarheid van afspraken
Een innovatief element in het convenant was de status van burgerrechtelijke

overeenkomst. De partners hadden in principe juridische mogelijkheden om

elkaar aan afspraken te houden. Hiervan is geen gebruik gemaakt, en aan de

praktische uitvoerbaarheid van deze mogelijkheid kan ook worden getwijfeld.

Het gebruik maken van deze mogelijkheid zou namelijk de vertrouwensbasis

schaden, en de verdere voortgang eerder bemoeilijken dan stimuleren.

Het convenant kende de mogelijkheid om tussentijds wijzigingen in de conve-

nantsafspraken aan te brengen. Hoewel de partners gaandeweg afstand

namen van enkele ambitieuze doelstelling, heeft, voor zover kon worden
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vastgesteld, nooit een formele wijziging van de convenantsafspraken plaatsge-
vonden.

8.5 Conclusie

Het feit dat het alternatieve instrument in deze casus vooral werd ingezet om

een ontwikkelingstraject te markeren en te faciliteren en het hoofddoel niet

werd bereikt, leidt ertoe dat er relatief weinig over concrete effecten en

neveneffecten valt te zeggen. Opvallende elementen in de casus zijn met name

de harde opstelling van partijen in de onderhandelingen en het feit dat het met

name de betrokken overheidspartijen waren die moeilijk tot overeenstemming

waren te brengen. Wordt in beleidsnotities de "verinnerlijking" van beleid als

belangrijk element en voordeel van convenanten genoemd, in deze casus lijkt

daarvan nauwelijks sprake.



9 Convenanten: het convenant verpakkingen

Het convenant verpakkingen geldt als een succesvol convenant. Het heeft de

trend van een jaarlijks toenemend volume verpakkingsafval weten te keren.

Het convenant werd in 1991 afgesloten en is inmiddels, tengevolge van

europese regelgeving aan revisie toe. Een opmerkelijk aspect van de publiek-

private onderhandelingen die in het kader van convenant plaatsvonden, is de

beslissing van VROM om, na een periode van overleg met een groot aantal

actoren, nog slechts met één van die partijen verder te onderhandelden: het

ministerie van VROM, dat ook de andere departementen vertegenwoordigde,

kwam tot zaken met de Stichting Verpakkingen en Milieu, die het bedrijfsleven

vertegenwoordigde. Een consequentie hiervan was dat de complexe afstem-

mingsprocessen tussen bedrijven door het bedrijfsleven zelf gecoordineerd

dienden te worden. Ook de overheid was gedwongen vooraf de rijen te

sluiten. Voorts was sprake van een werkelijk "alternatief" arrangement: in

principe bestonden ook mogelijkheden om de problematiek via wetgeving aan

te pakken.

9.1 Beleidscontext

Het probleem
In 1986 kwam in Nederland ruim 2,3 miljoen ton verpakkingsafval vrij. De

hoeveelheid verpakkingsafval groeide jaarlijks.

In de jaren '80 werd in toenemende mate gewezen op de problemen die de

groeiende hoeveelheid afval ("de afvalberg") veroorzaakte. Oplossingen

werden onder meer gezocht in afvalpreventie en hergebruik. In 1988 werd

verpakkingsafval door VROM tot één van de prioritaire afvalstromen benoemd,

en dienden initiatieven te worden ontwikkeld met betrekking tot preventie,

hergebruik en verwerking.

De mogelijkheden van klassieke regulering
Tot het juridisch kader met betrekking tot verpakkingen en verpakkingsafval

behoren onder meer de Warenwet en de Afvalstoffenwet. Daarnaast bestaat

regelgeving van produkt- en bedrijfsschappen, zoals de statiegeldverordening

van het bedrijfschap voor frisdranken. De Warenwet beoogt consumenten te

beschermen tegen gezondheidsrisico's. Dit gebeurt ondermeer door eisen te

stellen aan verpakking en verpakkingsmaterialen. Deze eisen worden geëxplici-

teerd in uitvoeringsbesluiten. In de Regeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen

zijn lijsten met toegestane grond- en hulpstoffen opgenomen en zijn migratieli-

mieten van specifieke stoffen aangegeven. De Afvalstoffenwet (1977) biedt

de mogelijkheid eisen aan verpakkingen te stellen op basis van de geschiktheid

voor hergebruik, de verwerkbaarheid van afval, de hoeveelheid veroorzaakt

vuil en het voorkomen van zwerfvuil. Op basis van de Afvalstoffenwet en de

WABM37 zijn o.a. statiegeldregelingen en retourverplichtingen mogelijk. Ook

heffingen horen tot de wettelijke mogelijkheden.

Er bestonden dus mogelijkheden om het probleem via wet- en regelgeving aan

te pakken, zij het dat die weg niet alleen tot een grote regellast zou leiden,

37 Wet alge.!,ene bepalingen milieuhygiëne. Maakt onderdeel uit van de Wet Milieubeheer.
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maar ook weinig zicht bood op de snelle successen, waarop in het NMP werd
aangedrongen. Toch is geen sprake geweest van een volledig rationele

afweging tussen de klassieke en een alternatieve aanpak; feitelijk werd, in lijn

met het in het NMP uitgezette beleid, de aandacht direct gericht op alternatie-

ve instrumenten, en het creëren van "verinnerlijking" van beleid.

De beleidsvorming
In de Notitie Preventie en Hergebruik van Afvalstoffen (Tweede Kamer, 1988-

1989) werden 29 prioritaire afvalstromen aangewezen. Verpakkingsafval was

daar een van. In het NMP+ zijn acties aangegeven die gericht zijn op het

versneld uitvoeren van de doelstellingen uit de preventienota. Ook werd in het

NMP + het gebruik van convenanten als alternatief voor wetgeving nadrukke-

lijk naar voren gebracht.

Eind 1989 werd door VROM de Projectgroep Verpakkingen ingesteld, die

invulling moet geven aan de in de Notitie Preventie en Hergebruik van Afval-

stoffen en NMP + geschetste kaders. Deelnemers waren VROM, EZ, LNV, IPO,

VNG, Consumentenorganisaties, Milieubeweging, bedrijfsleven (SVM en

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel). Het regelmatig overleg dat in dit

kader plaatsvond zou de opmaat vormen voor het convenant. De onderhande-

lingen over dat convenant vonden uiteindelijk plaats tussen slechts twee van

de bovengenoemde partijen: het Ministerie van VROM, als vertegenwoordiger

van de overheid, en de SVM, als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven.

Deze zet, ingegeven door wrevel bij VROM over de trage voortgang, werd

door de andere partijen als een overval ervaren. Weliswaar waren via de SVM

niet alle marktpartijen vertegenwoordigd, maar in elk geval behoorden de

grootste, zoals Albert Heijn, Philips, Shell en Unilever tot de achterban. De

gedachte was dat dit soort bedrijven op zijn minst een voorbeeldfunctie

zouden vervullen en in veel gevallen zelfs feitelijk de markt zouden dicteren.

De overgang van het werk van de Projectgroep Verpakkingen naar de onder-

handelingen over het convenant werd gemarkeerd door een uitnodiging van

minister Alders aan hoge functionarissen van een aantal in de SVM verte-

genwoordigde bedrijven. Tijdens die bijeenkomst viel voor het eerst het woord

"convenant".

9.2 Beleidsontwikkeling

Beleidsfasen

De agendering vond plaats in 1989. De periode van eind 1989 tot half 1991

kan als beleidsvorming worden aangemerkt, waarbij het zwaartepunt lag in de

periode van 9 maart 1991 tot 17 mei 1991, toen VROM en de SVM vrijwel

dagelijks onderhandelden. De uitvoeringsfase begon in juni 1991, het moment

van ondertekening, en zou doorlopen tot 1 januari 2001. In verband met

europese regelgeving zal het convenant echter eerder worden beëindigd en

een nieuw convenant worden afgesloten.

Actoren

De betrokken actoren zijn weergegeven onder het kopje "beleidsvorming".

Over het uiteindelijke convenant is door twee van deze actoren onderhandeld,

te weten VROM en de SVM. SVM trad daarbij op als vertegenwoordiger van
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de verpakkingsketen (van grondstof producenten tot detailhandel), later zouden
individuele bedrijven het convenant ondertekenen. VROM tekende mede

namens EZ en LNV. Uiteindelijk hebben meer dan 200 bedrijven een verklaring

getekend waarmee ze zich bij het convenant aansloten.

Belangrijke issues
Tot de strijdpunten in het onderhandelingsproces behoorden ondermeer de

preventiedoeistelling (hoe hoog moest de lat worden gelegd?), recycling, de

kwestie van eenmalig versus meermalig te gebruiken verpakkingsmateriaal

(meermaligheid werd wenselijk geacht, maar zou betekenen dat retour- en

statiegeldsystemen moesten worden opgezet), de bezetting van de Commissie

Verpakkingen (vooral de vraag of milieu- en consumentenorganisaties hierin

zouden worden opgenomen) en het bewerkstelligen van zichtbare resultaten in

de supermarkten binnen één jaar.

Het onderhandelingsproces
Een belangrijke consequentie van de keuze slechts twee partijen te laten

onderhandelen was dat er veelvuldig met achterbannen diende te worden

afgestemd. Voordat de laatste fase van de onderhandelingen intrad, dienden

zowel de departementen als het bedrijfsleven tot een gezamenlijke stand-

puntbepaling te komen. Met name voor het bedrijfsleven is dat, gezien de

hoeveelheid en variëteit in bedrijven, een intensief en tijdrovend proces

geweest. VROM hield gaande de rit de andere departementen en de milieu- en

consumentenorganisaties op de hoogte.

De SVM bereidde zich grondig voor op de onderhandelingen. De directeur

Benelux van een van de aangesloten multinationals, die aanvankelijk in een

soort consultantsrol voor de SVM werkte, trad, mede om de schijn van

belangenverstrengeling te vermijden, aan als full-time SVM-directeur. Het 10-

koppige SVM-bestuur werd zo samengesteld, dat alle schakels van de verpak-

kingsketen en alle materiaalgroepen vertegenwoordigd waren. De bestuursle-

den dienden minimaal directeur te zijn van een Nederlands bedrijf of een

Nederlandse divisie. De 15-koppige Raad van Commisarissen, het vlaggeschip

van de SVM, bestond uit louter topfunctionarissen uit het bedrijfsleven. De

raad had behalve een belangrijke representatieve functie ook de macht om in

de belangrijkste Nederlandse bedrijven mensen en middelen los te krijgen.

De dagelijkse onderhandelingen werden gevoerd door een ambtenaar van

VROM en de direkteur van de SVM. De onderhandelaar van VROM werd

bijgestaan door een jurist en een materiedeskundige. De directeur van de SVM

liet zich bijstaan door een jurist. De onderhandelaar van VROM had vrijwel

dagelijks contact met de minister, de SVM stemde veelvuldig af met de

achterban. Behalve met de directeur van SVM hadden ook contacten plaats

met het SVM-bestuur en de commissarissen. In het laatstgenoemde niveau

werd met de minister zelf onderhandeld, waarbij ondermeer de eerdergenoem-

de issues de revue passeerden. Voorts werden gerichte lobbies ingezet. Vooraf

waren de ingangen die de 25 bestuursleden en commissarissen van SVM bij

belangrijke politici en bestuurders hadden in kaart gebracht. Dit gebruik van

persoonlijke contacten is na enige tijd afgenomen; het bleek dat (sommige)

SVM-vertegenwoordigers te sterk vanuit hun eigen bedrijfsbelangen optraden,

hetgeen slechts tot problemen leidde. Ook is het voorgekomen dat branches
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buiten de SVM om lobbyden bij de politiek.

Hoewel in de publiciteit rond het convenant meermalen is vermeld dat de

onderhandelaars "elkaars nieren hebben geproefd" worden de onderhandelin-

gen door de betrokkenen gekenschetst als zakelijk, op het scherpst van de

snede, maar prettig. Als tekenend voor de zakelijke verhoudingen wordt

gememoreerd dat men elkaar in de maanden dat dagelijks werd onderhandeld

nooit is gaan tutoyeren.

Doordat er op verschillende niveaus en via afvaardiging werd onderhandeld,

zijn de onderhandelingen ook voor de direct betrokkenen nooit volledig

transparant geweest. In tenminste een geval is in een kritieke fase van de

onderhandelingen een onderonsje op hoog niveau nodig geweest om het

proces weer vlot te trekken. De partijen maakten onderling de afspraak de

informatie aan derden tot een minimum te beperken.

In de onderhandelings- en lobbyprocessen is regelmatig "op de man gespeeld",

bijvoorbeeld door de deskundigheid van betrokkenen in twijfel te trekken of de

mate waarin zij werkelijk hun achterban vertegenwoordigden. Voor andere

onbetamelijkheden, zoals het bewust gebruiken van onjuiste informatie, lekken

of omkoping, zijn geen aanwijzingen gevonden.

VROM trachtte in de onderhandelingen het initiatief te houden, ondermeer

door de teksten op stellen. Het SVM heeft eenmaal getracht die rol over

nemen, maar zonder succes.

Wat betreft de in het voortraject betrokken partijen hebben vooral de milieu-

en consumentenorganisatie getracht de beperkte beïnvloedingsmogelijkheden

die zij tijdens de onderhandelingen hadden optimaal te benutten. Tweemaal

werd een overleg met deze partijen georganiseerd, waarbij zij kanttekeningen

plaatsten bij de conceptteksten. EZ, feitelijk ontevreden met haar beperkte rol

in de onderhandelingen, heeft in de onderhandelingsfase zelf nog overleg

gevoerd met de SVM. Dit heeft geleid tot een ontbindende bepaling in het

convenant ingeval het slecht zou gaan met de economie. Het item werd

overigens, na het overleg met EZ, door de SVM aan de orde gesteld.

Het convenant is getoetst door de, aanvankelijk zeer kritische, Tweede Kamer.

Na een voorlichtingsbijeenkomst en mondeling overleg heeft een plenair debat

plaatsgevonden. Daarbij werd ondermeer bepaald dat behalve de SVM ook de

individuele bedrijven zich aan het convenant dienden te verbinden.

Latere onderhandelingen
In de uitvoeringsfase van het convenant heeft veel overleg op sectorniveau

plaatsgevonden over de invulling van de producentenverantwoordelijkheid:

VROM wil, in lijn met een brief van de minister uit 1990, dat producenten hun

afval terugnemen. VROM gaat overigens niet in op vragen van individuele

bedrijven, die naar de SVM worden doorverwezen. De SVM maakt regelmatig

een rondje langs de politieke fracties.

De europeese component
Zowel in de onderhandelingsfase als tijdens de uitvoering heeft "Europa"
steeds een belangrijke rol in de zijlijn gehad. Gezien het internationale karakter
van de handelsstromen kende het convenant internationale consequenties.
Niet alleen de andere Europeese landen, waarvan sommige eveneens regelin-
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gen voorbereidden, maar ook het internationale bedrijfsleven volgde het proces
met argusogen. Feitelijk maakte het Europees Parlement deel uit van de

achterban van VROM, en maakten verschillende in Brussel gevestigde lobby-

verbanden van multinationals deel uit van de achterban van de SVM. Vanuit

dat laatste gremium heeft een motie van wantrouwen jegens het Nederlandse

bedrijfsleven, dat beticht werd van "hollanditis", gedreigd.

De eind 1994 verschenen Europese Harmonisatierichtlijn 94162/EG heeft een

nieuwe onderhandelingsfase ingeluid. De Europese richtlijn moet worden

vertaald in regelgeving. Voorts dient het convenant te worden aangepast.

Omdat de regelgeving voor iedereen geldt kan SVM niet langer als enige

vertegenwoordiger optreden; ook VNO-NCW en MKB-Nederland zullen in het

nieuwe traject betrokken worden. Daar de onderhandelingen op het moment

van schrijven van dit rapport nog gaande zijn, zal hieraan verder geen aan-

dacht worden besteed.

9.3 Beleidsarrangement

Het convenant omvat een overzicht van doelstellingen waaraan de onderteke-

nende partijen zich verplichten. Deze zijn deels uitgewerkt in concrete maatre-

gelen, andere dienen, eventueel na onderzoek, nader te worden uitgewerkt.

Een paar voorbeelden van de contrete maatregelen in het convenant zijn het

afschaffen van gratis plastic draagtassen in de supermarkt, het lichter maken

van glas- en blikverpakkingen, een verbod op loden wijncapsules en kleine

tubes tandpasta en het uitsluitend nog verhandelen van sterk geconcentreerde

wasmiddelen.

Voor de langere termijn geldt als doel dat de hoeveelheid verpakkingsafval in

het jaar 2000 niet groter is dan in 1986, het streven is zelfs tien procent

minder. Van het resterende afval moet dan zestig procent worden recycled,

terwijl stort wordt verboden. Tien procent minder in het jaar 2000 zou

resulteren in 1,9 miljoen ton afval, onveranderd beleid zou leiden tot 2,7

miljoen ton.

Om de naleving van het convenant te toetsen is een Commissie Verpakkingen

ingesteld die jaarlijks verslag uitbrengt. De commissie bestaat uit vertegen-

woordigers van de overheid (aangewezen door de minister), twee van het

bedrijfsleven en een onafhankelijke voorzitter. De vergaderingen kunnen

worden bijgewoond door twee waarnemers, namens de milieu- en de consu-

mentenorganisaties.

Tevens voorziet het convenant in de instelling van een een meet- en monito-

ringsysteem om de voortgang te bewaken. Dit systeem wordt beheerd door

een door de partijen aan te wijzen instantie, die vanuit de commissie wordt

begeleid. VROM heeft voor het RIVM gekozen, SVM voor een groot accounts-

en adviesbureau. De convenantspartijen hebben zich verplicht de beherende

instanties van de benodigde gegevens te voorzien.

In het convenant zijn artikelen opgenomen met betrekking tot wijziging,

geschillenbeslechting en beëindiging. Wijziging zal geschieden in overleg

tussen de deelnemende partijen. Bij geschillen wordt een arbitragecommissie

ingesteld. Partijen kunnen verplichtingen uit het convenant met wederzijds
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goedvinden opzeggen. Bij eenzijdige opzegging is het burgerlijk recht ingevolge
artikel 25 van toepassing. Tot slot is opgenomen dat het convenant in 1994

en 1997 zal worden geëvalueerd.

Bij de convenantsbepalingen is eveneens opgenomen dat het ministerie van

VROM wetgeving zal voorbereiden en zich zal inspannen voor EG-regelgeving.

9.4 Beleidsresultaten, neveneffecten en problemen

Het bereiken van de doelen
Anno 1996 wordt de opbrengst van het convenant door de betrokken partijen,

inclusief de milieu- en consumentenorganisaties positief beoordeeld. Het

convenant blijkt een stimulans voor het bedrijfsleven te zijn geweest om op

zoek te gaan naar mogelijkheden om minder verpakkingsmateriaal te gebrui-

ken, en deze mogelijkheden indien economisch rendabel, ook te benutten.

Zowel de maatregelen op korte termijn als de preventiedoelen op langere

termijn worden bereikt. De aanvankelijk kritische houding van milieu- en

consumentenorganisaties, maar ook van de Tweede Kamer, heeft plaats

gemaakt voor (soms gematigd) enthousiasme. Hierbij gelden echter enkele

kanttekenen:

- De voorgenomen technische studies, waarin per produkt de milieubelas-

ting van verschillende type verpakkingen werden vergeleken (bijvoorbeeld

melkfles versus karton) lieten lang op zich wachten. VROM heeft alsnog

met wetgeving moeten dreigen om de vaart er in te houden. De studies

kwamen gereed, met anderhalf jaar vertraging;

- het meet- en monitoringsysteem bleek moeilijk te realiseren, met weinig

betrouwbare cijfers als gevolg. Verbeteringen in de registratie doen

bovendien de vraag rijzen of aan eventueel waar te nemen trends conclu-

sies kunnen worden verbonden. Ook bij de cijfers t.a.v. peiljaar 1986

worden vraagtekens gezet;

- de resultaten zijn grosso modo positief, maar op terreinen waar bedrijven

weinig uitzicht hebben op het terugverdienen van investeringen, blijven

resultaten uit. Het bereiken van de doelstellingen komt op conto van een

beperkt aantal stromen, met name glas, papier en karton, terwijl andere

stromen, met name kunststoffen ver achterblijven;

- de overeengekomen evaluatie in 1994 is niet uitgevoerd. De betrokken

partijen achtten dit, gezien het feit dat de Europese regelgeving een nieuw

convenant noodzakelijk maakte, niet langer opportuun. De politiek heeft

dit geaccepteerd.

Het bijsturen van de partners
Hoewel de verplichtingen niet altijd zijn nagekomen, is nooit geprobeerd deze

via het burgerlijk recht of via een arbitragecommissie af te dwingen. Deze

middelen lijken een dode letter in het convenant: het proces berust op vertrou-

wen, toepassing van dwangmiddelen zal de doelbereiking eerder belemmeren

dan ten goede komen. De sanctiemogelijkheden zijn dus beperkt. Tegelijk is de

ontsnappingsclausule erg ruim: over een periode van tien jaar kan worden

verwacht dat op een zeker moment sprake zal zijn slechtere economische

omstandigheden, zeker wanneer deze maatstaf op branche- of sectorniveau

wordt gehanteerd.
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Overigens is het dreigen met wetgeving door VROM toen de technische
studies niet van de grond kwamen een effectief middel gebleken om de

partners bij te sturen.

Sturing naar specifieke bedrijven of branches valt op basis van het meet- en

monitoringsysteem nauwelijks te geven. Het systeem werkt met geaggre-

geerde gegevens, de individuele bijdragen zijn er niet uit af te lezen. Ook

doordat de SVM zo'n tweederde van de branche dekt, zou bij achterblijvende

resultaten onduidelijk zijn wie daarop zou moeten worden aangesproken.

De relatie met wetgeving
VROM heeft zich in het convenant verplicht wetgeving voor te bereiden. Op

papier is dat een interessante strategie: er werd een vangnet aangebracht

onder de alternatieve regulering, en in het wetgevingstraject zou kunnen

worden geprofiteerd van de in het alternatieve traject opgedane kennis. Van

voorbereiding van wetgeving is het echter nooit gekomen, omdat de resultaten

van het alternatieve traject voldoende werden geacht. Daarmee is van een

vangnet geen sprake meer. Indien de resultaten achter zouden blijven en tot

een klassiek traject zou moeten worden besloten, mag nu worden verwacht

dat een gat van enkele jaren zal alvorens wetgeving is gerealiseerd.

Er zijn geen aanwijzingen dat het niet voorbereiden van wetgeving op enigerlei

wijze door het bedrijfsleven is afgedwongen. Integendeel, de deelnemers aan

de SVM zijn er lange tijd vanuitgegaan dat datgene waartoe zij zich verplicht-

ten uiteindelijk aan alle bedrijven zou worden opgelegd.

Flexibiliteit

De flexibiliteit van het convenant is gering. Er bestaat geen mogelijk voor

andere dan de vooraf aangewezen partijen toe te treden tot de besturende

niveaus van de regeling. Evenmin zijn mogelijkheden ingebouwd om, wanneer

nieuwe kennis of gewijzigde omstandigheden daartoe zouden nopen, de

afspraken te wijzigingen. Wel kan elk bedrijf dat dat wenst zich middels een

verklaring aan het convenant verbinden.

9.5 Conclusie

Afgaande op de veelheid en variëteit in actoren in de verpakkingsketen, kan

het beleidsprobleem dat aan deze casus ten grondslag ligt als het meest

complexe in het onderzoek worden benoemd. In het beleidsproces is een

pragmatische en complexiteitreducerende oplossing gekozen: het aantal

betrokken partijen is op twee manieren sterk gereduceerd. Enerzijds heeft

VROM ervoor gekozen met slechts één partner zaken te doen. Een gevolg van

die keuze was dat de afstemming van bedrijfs- en branchebelangen vooral een

probleem van het bedrijfsleven zelf werd en minder een probleem van VROM.

Voorts is ervoor gekozen om binnen dat bedrijfsleven met een beperkt aantal

bedrijven tot zaken te komen, hetgeen een verdere reductie van de afstem-

mingscomplexiteit betekent.

De resultaten zijn hoopgevend. De hoofddoelen worden bereikt met een

minimum aan handhavingsinspanningen. Maar daarbij dient wel de kantteke-

ning te worden geplaatst dat het een periode van (beperkte) economische

groei betreft. Voorts hebben de hoopgevende resultaten tot gevolg dat de

behoefte tot bijsturen gering is geweest. Het is, gezien het aggregratieniveau
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waarop de monitoring plaatsvindt, maar de vraag of indien de resultaten
zouden zijn tegengevallen effectieve bijsturing had kunnen plaatsvinden.

Aan de andere kant is duidelijk dat de betrokken bedrijven zich aanzienlijke

inspanningen hebben getroost om aan de doelen bij te dragen. Vermoedelijk is

de directe betrokkenheid van tal van 'captains of industry' hier niet vreemd

aan; behalve de impact van hun 'voorbeeldgedrag' zijn zij ook daadwerkelijk in

staat veranderingen door te voeren binnen hun bedrijven. Een ander belangrijk

aspect is dat de gewenste veranderingen in veel gevallen goed bleken te

rijmen met de bedrijfseconomische doelen: de vermindering van verpakkings-

materiaal leidt tevens tot lagere materiaalkosten, lagere transportkosten en

betere benutting van de schappen. Dit betekent winst voor zowel het milieu-

als het economisch belang.
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