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De nota omvat twee delen, een algemeen deel, waarin in een
viertal hoofdstukken de achtergronden en het ruimere verband
van de milieuhygiëne worden geschetst, en een tweede deel dat
het urgentieprogramma omvat.
I. Algemeen
In hoofdstuk „1.1. Het milieuvraagstuk" wordt geschetst
hoe sedert de tweede helft van de vorige eeuw een aantal ontwikkelingen - de srrelle bevolkingsgroei, de industrialisatie, de
vergroting van produktie en consumptie, de verstedelijking, de
verhoging van de mobiliteit, de groei van de recreatie en de
veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering geleid hebben
tot toenemende aantasting van het milieu. Aan het einde van
het hoofdstuk wordt de grote bezorgdheid over de ver strekkende gevolgen van het groeiproces geuit.
In het hoofdstuk „1.2. Milieuhygiëne" is aangeduid op
welke wijze de voortschrijdende aantasting van het milieu een
nadelige uitwerking kan nebben op de volksgezondheid. Deze
laatste term wordt algemeen in brede zin geïnterpreteerd: lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn.
Hoofdstuk „1.3. De ecologische samenhang" behandelt de
samenhang, die bestaat tussen de processen, die plaatsvinden
in de lucht, de bodem, het water en de organismen. Gecorrcludeerd wordt dat thans het moment is aangebroken dat de mens
gedwongen is in zijn op zich zelf gerichte handelwijze naast
waarden op sociaal en economisch gebied sterker dan ooit het
milieu als grensstellende waarde op te nemen.
In hoofdstuk „1.4. Milieuhygiëne in wijder verband" wordt
in een inleidende paragraaf de aandacht gevestigd op een
aantal algemene aspecten van de relatie tussen milieuhygiëne
en de produktie van goederen en diensten en tussen milieuhygiëne en verkeer. Vervolgens wordt gewezen op de samenhang
van de milieuhygiëne met de sociaal-economische ontwikkeling
(w.o. structuurbeleid, energiebeleid), met de ruimtelijke ordening en met natuur en landschapsbehoud. De belangrijke relaties tussen grote delen van het regeringsbeleid komen hier duidelijk naar voren: slechts door een onderling op elkaar afgestemde aanpak is een verbetering van de situatie mogelijk.
II. Urgentieprogramma
In hoofdstuk „II.1. Het milieuhygiënisch beleid" wordt er
allereerst op gewezen dat de eerste ontwikkelingsfase waarin
het corrigerend karakter van het beleid op de voorgrond heeft
gestaan reeds heeft plaats gemaakt voor een overgangsfase met
een meer actieve zorg voor de milieuhygiëne waarbij het wezenlijk ombuigen van de toenemende milieuverontreiniging
centraal staat (sanering). Daarnaast wordt reeds thans waar
mogelijk getracht nieuwe ontwikkelingen van het begin af aan
in goede banen te leiden. Daarbij dient het ontwikkelingbepalende karakter van het beleid - dat het derde stadium kenmerkt - zich aan.
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Vervolgens wordt er op gewezen dat in het verloop van de
overgangsfase waarin wij ons thans bevinden, naast het wegnemen van bestaande en het voorkomen van nieuwe knelpunten, steeds meer naar voren komt het bepalen van als doelstellingen te beschouwen niveaus van de kwaliteit van diverse
milieucomponenten. Ingegaan wordt op de specifieke problemen die verbonden zijn aan het bepalen van het optimale
punt waartoe de verontreiniging moet worden teruggedrongen
resp. de kwaliteit van de milieucomponenten dient te worden
opgevoerd. Zorg voor de gezondheid als basis, ondersteund
door sociaal-economische kosten- en batenrekening enerzijds
en wetenschappelijke adviezen en prioriteiten van onze samenleving anderzijds kunnen, globaal gesproken, als de pijlers van
de normstelling op milieuhygiënisch gebied worden aangeduid.
Het nader funderen van deze normstelling is een belangrijke
taak voor de komende jaren. Ter sprake komen de instrumenten en economische uitgangspunten van het te voeren beleid, met name fysieke regulering (vergunningen, verbodsbepalingen e.d.) en heffingen. Er wordt op gewezen dat beide voldoen aan het adagium „de vervuiler betaalt". In de bestaande
en in de nog tot stand te brengen wetgeving dient de mogelijkheid van een ruimere toepassing varr heffingen te worden bevorderd in het bijzonder in gevallen waarin heffingen - al dan
niet in combinatie met vergunningen, voorschriften e.d. — beter
dan een uitsluitend fysieke regulering een gegeven milieudoelstelling kunrren helpen bereiken.
Bij de opzet van de verschillende wettelijke regelingen zal
meer dan voorheen naar een samenhangende basisfilosofie
worden gestreefd. Bij de uitvoering van de wettelijke maatregelen komt een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid bij
de lagere overheid te liggen. De regionale inspecties van de
volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het
milieu zullen een belangrijke rol als intermediair tussen centrale overheid en lagere overheden moeten vervullen en behoeven daartoe versterking van hun apparaat.
Intensivering van het onderzoek op milieugebied ter ondersteuning van het beleid moet als een bijzonder hoge prioriteit
worden gezien. Gewezen wordt op de coördinerende taak die
in dezen aan het departement is toegewezen en de nauwe samenwerking tussen de vers: billende rijksinstituten. Het belang
van elders te verrichten beleidsrelevant onderzoek wordt onderstreept. Ten aanzien van „problemen van de toekomst" die
met de milieuverontreiniging samenhangen is de Minister
voornemens in overleg met zijn meest betrokken ambtsgenoten
een speciale werkgroep in te stellen die tot taak krijgt de onderzoekingen te volgen die op vele plaatsen en door vele
groepen worden verricht en elementen aan te dragen voor operationele beleidsbeslissingen.
Bij een gecoördineerde aanpak van de milieuproblematiek
speelt in het bijzonder de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Milieuhygiëne als het hoogste ambtelijke
college op dit terrein een belangrijke rol.
Vervolgens wordt ingegaan op het belang van informatie,
educatie en participatie van de bevolking. Een afzonderlijke
nota inzake de huidige stand van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland gericht op de opleiding van deskundigen
op het gebied der milieukunde in het algemeen en der milieuhygiëne in het bijzonder zal binnenkort aan de Kamer worden aangeboden.
Gewezen wordt op de betekenis van internationaal overleg
inzake milieuhygiëne. Aan de voorgenomen activiteiten van de
Europese Gemeenschappen wordt bijzondere betekenis gehecht omdat hieruit bindende regelingen kunnen voortvloeien.
Met betrekking tot de sociaal-economische gevolgen wordt
vermeld dat globale schattingen van de totale kosten van het
terugdringen van de milieuverontreiniging liggen in de orde
van grootte van 2 a 3 pet. van het bruto nationaal produkt. De
berekeningen zijn nog erg ruw omdat een aantal zaken hierin
nog niet is verdisconteerd. Aan een betere fundering van de
berekeningen zal actief worden meegewerkt aangezien de sociaal-economische prioriteitenkeuze van groot belang is voor het
tempo en de mate waarin de milieuverontreiniging zal worden
aangepakt.

Vervolgens wordt uiteengezet dat de urgente maatregelen
die in de volgende hoofdstukken worden voorgesteld een eerste
aanzet vormen voor de binnen 5 a 10 jaar te bewerkstelligen
sanering van de milieuverontreiniging, wat inhoudt een wezenlijke ombuiging van de toenemende totale vervuiling en het
wegnemen van een aantal kritieke knelpunten. In die hoofdstukken komen de verschillende deelgebieden van de milieuhygiëne achtereenvolgens aan de orde. Voor elk deelgebied zoals
water, lucht, afval, bodem, geluid e.d. worden in een korte algemene beschouwing de voornaamste problemen op het desbetreffende deelgebied aangeduid. Vervolgens wordt dan telkens
puntsgewijze een opsomming gegeven van op korte termijn te
nemen of reeds in uitvoering zijnde urgente beleidsmaatregelen. Een korte samenvatting van deze „urgenties" volgt
hierna.
„Urgenties"
II. 2. Verontreiniging van oppervlaktewater
1. De verontreiniging door zuurstofbindende stoffen vergt
de bouw van vele biologische zuiveringsinstallaties, andere
zuiveringsmethoden en proceswijzigingen bij de bron van
herkomst van deze verontreiniging. Een nota met een overzicht van de actuele vraagstukken voor de komende jaren
waaronder het herstel van de zuurstofhuishonding zal nog dit
jaar in de Raad van de Waterstaat aan de orde komen.
Een indicatief meerjarenplan komt in 1974 gereed.
2. De verontreiniging door anorganische elektrolyten zal
door het stellen van voorwaarden in de lozingsvergunningen
worden beteugeld. In verband met de grote mate van verontreiniging, die uit het buitenland afkomstig is, wordt nog dit
jaar een bijzondere ministersconferentie over de Rijn gehouden.
3. Nationaal meetprogramma: Voor een snelle informatie zal meer gebruik worden gemaakt van automatische meetapparatuur. Nagegaan worden de mogelijkheden van een in
interdepartementaal overleg op te zetten meetprogramma
voor het verzamelen van gegevens over de kwaliteit van het
oppervlaktewater op een groot aantal vaste punten. De verschillende meetgegevens zullen worden ingevoerd in een centrale databank.
4. Het lozen van xenobiotische stoffen (zoals giftige en
moeilijk afbreekbare verbindingen e.d.) wordt tegengegaan
door het verscherpen van het vergunningenbeleid in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet en een algemeen lozingsverbod krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
met beperkte ontheffingsmogelijkheden.
5. De verontreiniging door minerale olie wordt bestreden
doordat olielozingen verboden zijn. Met het oog op calamiteiten is er een samenweikingsregeling met West-Duitsland
in het leven geroepen. Naar betere technische middelen ter
verwijdering van olieresten wordt voortdurend onderzoek verricht.
6. Ter voorkoming van een te grote thermische belasting
zal worden bevorderd dat nieuw te bouwen centrales in gevoelige gebieden worden uitgerust met milieuhygiënisch verantwoorde koelsystemen.
7. Defosfatering: Onderzocht worden de gevolgen van
een gedeeltelijke ontharding van het leidingwater en een wijziging van de Warenwet om het polyfosfaatgehalte van wasmiddelen te kunnen verlagen. Defosfatering van effluent van
zuiveringsinstallaties wordt wenselijk geacht in het bijzonder
voor gebieden die waardevol zijn uit een oogpunt van recreatie en natuurbehoud. Internationaal overleg moet er toe bijdragen de fostaataanvoer door grensoverschrijdende rivieren
te verminderen.
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8. Desinfectie van effluent van zuiveringsinstallaties: Pathogene microben worden geëlimineerd door extra desinfectie van het effluent in situaties waarbij onvoldoende afstand in acht genomen kan worden tussen lozingspunten van
effluent en plaatsen waar het oppervlaktewater wordt gebruikt voor recreatie, tuinbouw en veeteelt.
9. Om verontreiniging met anorganisch slib te voorkomen wordt er bij het verstrekken van lozingsvergunningen
Vanuit gegaan dat dit slib niet in het oppervlaktewater mag
worden gebracht, maar van het te lozen water moet worden
gescheiden.
10. De verontreiniging van zee en kustwateren wordt bestreden door sanering van de binnenwateren (vermindering
aanvoer schadelijke bestanddelen door rivieren) en door internationale regelingen inzake olieverontreiniging en het storten in zee van industrieel en ander afval (o.a. Conventie van
Oslo). Ter verdere beperking van de verontreiniging door
lozing van rioolwater wordt op korte termijn bezien hoe aanvullende maatregelen kunnen worden genomen.

11.3. Openbare watervoorziening
1. Na overleg in de Rijksplanologische Commissie zal een
nota met betrekking tot de toekomstige watervoorziening
aan de Staten-Generaal worden aangeboden.
2. Er zal een reorganisatie van de openbare watervoorziening plaatsvinden door herziening van distributiegebieden en
fusie van kleine waterleidingbedrijven. Daartoe is een voorstel tot wijziging van de Waterleidingwet thans bij het parlement aanhangig.
3. Voorts zijn de volgende wetgevingsmaatregelen in het
belang van de openbare watervoorziening in voorbereiding:
afzonderlijke wettelijke regelingen inzake de onttrekking
van oppervlaktewater en grondwater; bescherming kwaliteit
van het grondwater door een Wet op de bodemverontreiniging; wettelijke grondslag voor de basisplannen door toevoeging van een afzonderlijk hoofdstuk aan de Waterleidingwet.
4. Wetenschappelijk speurwerk wordt bevorderd op de
volgende gebieden: kwalitatief onderzoek naar reuk- en
smaakstoffen in oppervlaktewater en drinkwater; limnologisch onderzoek voor het verkrijgen van informatie over optimalisering van het microbeheer bij spaarbekkens; hydrologisch en chemisch onderzoek naar de processen die zich kunnen voordoen bij opslag van water in de ondergrond van
het Veluwe-massief (Veluwe-infiltratie); virologisch onderzoek in verband met de eis van afwezigheid van pathogene
kiemen in drinkwater; studie van verschillende ontzoutingstechnieken; geohydrologisch onderzoek met het oog op een
zo nauwkeurig mogelijke vaststelling van de winningsmogelijkheden van grondwater.

II.4. Luchtverontreiniging
1. Uitvoering Wet inzake de luchtverontreiniging: Het
vergunning" en heffingstelsel zal medio 1972 in werking treden. Getracht wordt een verbeterde regeling van de heffingen
vóór 1974 uit te werken. Nadere regelen inzake de bevoegdheid van de Commissaris van de Koningin ingeval van bijzondere omstandigheden zullen dit jaar worden opgesteld.
2. Sanering Rijnmond: Bestaande bedrijven worden doorgelicht op mogelijke maatregelen ter beperking van emissies. Het eerste deel van het saneringsplan zal rond het einde van het jaar aan de saneringscommissie worden voorgelegd. Het voornemen bestaat tijdens perioden met grote
kans op windstil weer en inversie bepaalde emissies te be-

perken in een deel van Rijnmond en restricties op te leggen
met betrekking tot het zwavelgehalte van brandstoffen.
3. Gemotoriseerd verkeer: Plannen worden uitgewerkt
voor periodieke keuringen van auto's op de samenstelling
van uitlaatgassen. Internationaal overleg binnen de Europese
Gemeenschappen en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake strengere eisen ten aanzien
van uitlaatgassen zal krachtig worden bevorderd. Zonodig
zal Nederland hiertoe een nader uitgewerkt initiatief nemen.
Er kunnen voorstellen worden verwacht tot vaststelling van
een maximum loodgehalte van benzine. Er zal een studie
plaatsvinden naar de milieuhygiënische aspecten van de verschillende vormen van openbaar vervoer binnen de steden.
4. Ruimteverwarming en energieproduktie: De aansluiting van de kassen in het Westland en elders op aardgas
wordt met kracht bevorderd. Het voornemen bestaat maatregelen te treffen ter beperking van het zwavelgehalte van
brandstoffen.
5. Registratie van emissies: Er komt een systeem voor het
verzamelen en vastleggen van emissies. Met deze registratie
zal in Zuid-Holland worden begonnen.
6. Onderzoek en metingen: Het landelijk meetnet wordt
in 1973 operationeel. In Zuid-Holland zullen extra metingen worden verricht. De volgende belangrijke onderzoekprojecten worden met kracht bevorderd en gesteund: onderzoek
naar fotochemische smog; onderzoek naar verspreiding van
luchtverontreiniging; onderzoek naar samenstelling uitlaatgassen; onderzoek naar condensatie-aerosolen; onderzoek naar
betere constructie van fakkels.
7. Normen: Aan de Gezondheidsraad is advies gevraagd met betrekking tot normen voor een aantal andere
stoffen dan zwaveldioxyde. Een hiertoe ingestelde commissie
zal binnen één jaar een interimrapport uitbrengen.
8. Uitbreiding personeelsbestand: Het personeelsbestand
van de inspectie van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu zal op korte termijn verdere
uitbreiding behoeven.
II.5. Behandeling van afvalstoffen
1. Een wetsontwerp inzake afvalstoffen zal in 1973 aan de
Kamer worden aangeboden. De wet beoogt een effectieve controle op de wijze van verwijdering en verwerking van afvalstoffen en zal aan de provinciale besturen de taak geven de
regionale samenwerking van gemeenten tot stand te brengen.
De wet zal de basis verschaffen voor heffingen op bepaalde
produkten en voor een verbod van produkten die ernstige
moeilijkheden geven bij hun verwijdering als afvalstof. Er
wordt gestreefd naar een zodanige opzet van de wet dat een
vervroegde regeling voor moeilijk verwerkbaar afval (vooral
chemisch afval) mogelijk zal zijn.
2. De bouw van installaties voor moeilijk verwerkbaar
afval zal worden bevorderd. Er vindt een uitgebreid onderzoek plaats naar soorten en hoeveelheden van dit afval. Op
grond van deze inventarisatie wordt een keuze omtrent
soort, plaats en grootte van deze installaties op korte termijn
mogelijk.
3. Met betrekking tot de inzameling en verwerking van afvalolie worden maatregelen overwogen op het vlak van financiering en overheidscontrole bij de verwijdering.
4. Ter zake van het stimuleren van het hergebruik van
afvalstoffen zal onderzoek plaats vinden met het oog op mogelijke beleidsmaatregelen.
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Ü.6. Bodemverontreiniging
Een ontwerp van Wet inzake de bodemverontreiniging
wordt voorbereid. Deze wet is onder andere van belang
voor de bescherming van de grondwaterkwaliteit in verband met de openbare drinkwatervoorziening.
Ü.7. Destructie dierlijk afval
1. Een wijziging van de Destructiewet wordt voorbereid.
Deze beoogt het begrip destructiemateriaal uit te breiden
tot: visafvallen; gestorven pluimvee waarop niet de Vogelziektenwet van toepassing is; en mogelijk ook: pluimveeslachtafvallen.
Daarnaast heeft de wetswijziging tot doel te komen tot een
vóórcentralisatie waarbij het destructiemateriaal vanwege de
gemeente zal worden opgehaald en naar een centrale verzamelplaats zal worden gebracht.
2. Bestrijding overlast van destructiebedrijven: Met behulp van planologische en technische maatregelen zal er naar
worden gestreefd de stankhinder voor omwonenden te voorkomen.
II.8. Bestrijding geluidhinder
1. Met de voorbereiding van een wet inzake geluidhinder
is een begin gemaakt. Deze wet dient te voorzien in de bestaande leemten op het gebied van de wetgeving ter bestrijding van geluidhinder.
2. Verlaging van de grenswaarde voor toelaatbare geluidproduktie van motorvoertuigen en bromfietsen: Gestreefd
wordt naar een verlaging van de huidige normen voor motorvoertuigen en bromfietsen met 5 dB(A) binnen 5 jaar.
Een analoge wijziging van de EEG-richtlijn inzake motorvoertuigen zal door Nederland worden gestimuleerd.
3. Een wijziging van de Luchtvaartwet is in voorbereiding. Zij beoogt te komen tot een zonering rond luchtvaartterreinen waarbinnen een aangepaste bestemming kan worden
opgelegd, en waarbuiten de lawaaibelasting een bepaalde
grenswaarde niet mag overschrijden.
4. Om te komen tot een effectieve controle op de naleving
van wettelijke voorschriften zal worden onderzocht hoe het
ambtelijk opsporingsapparaat nader gestructureerd dient te
worden.
5. Nagegaan zal worden of het mogelijk is een bijscholingsprogramma te doen organiseren met betrekking tot geluidhinderbestrijding ten behoeve van planologen, architecten, verkeersdeskundigen en andere technici die betrokken
zijn bij het ontwerpen van projecten en apparatuur met geluidhinderaspecten.
6. Er zal een voorlichtingsprogramma worden opgesteld
ten behoeve van het publiek inzake geluidhinder, geluidbewust
gedrag, risico's van gehoorbeschadiging e.d.
7. Een aanvulling van de Hinderwet is in voorbereiding.
Hierdoor zal het in de toekomst mogelijk worden onder
meer regels te stellen aan bouwmachines en het gebruik ervan ter bestrijding van de geluidhinder.
8. Onderzocht zal worden waar en in welke vorm
klachtencentra met betrekking tot geluidhinder tot stand
moeten worden gebracht om een beter overzicht te verkrijgen van het optredende geluidhinderpatroon.
9. Zonering en woontechnische maatregelen: In interdepartementaal verband zullen de mogelijkheden worden verkend tot het instellen van zones met een maximaal toege-

stane geluidbelasting in plannen van ruimtelijke ordening en
de mogelijkheden tot het controleren van nieuwbouwprojecten van enige omvang in de woningbouwsector op geluidhinderaspecten. Er zal tevens een onderzoek ingesteld worden om na te gaan in hoeverre het mogelijk is oudbouw woningen te verbeteren ten aanzien van onderlinge geluidisolatie en afscherming tegen lawaai van buiten.
10. Het onderzoek inzake geluidhinder en geluidhinderbestrijding zal worden uitgebreid. In het bijzonder wordt daarbij
gedacht aan: uitbreiding van het onderzoek naar de samenhang
tussen geluidhinder en gezondheid; onderzoek naar de economische consequenties die aan strengere voorschriften inzake
geluidhinder verbonden zijn; uitbreiding van het speurwerk
naar praktische meetmethoden voor de bepaling van geluidproduktie door individuele deelnemers aan het wegverkeer;
onderzoek naar de mogelijkheden tot het vaststellen van
voorschriften inzake de maximale geluidproduktie en het
gebruik van bepaalde geluidverwekkende apparatuur.
11.9. Kernenergie en ioniserende straling
1. Opleiding deskundigen: Dit jaar zal een advies worden
ontvangen van de Gezondheidsraad omtrent eisen die gesteld
moeten worden aan de deskundigheid van stralingshygiënedeskundigen belast met het toezicht in isotopenlaboratoria, alsmede van stralingscontroleurs bij kernenergieinrichtingen e.d.
Nagegaan zal worden in hoeverre de daarvoor in aanmerking
komende onderwijsinstellingen tegemoet kunnen komen aan de
toekomstige vraag naar opleidingsfaciliteiten op deze terreinen.
2. In verband met de toename van activiteiten op nucleair
gebied waarop overheidstoezicht nodig is zal het personeel van
de daarbij betrokken overheidsdiensten worden uitgebreid.
3. De Commissie Reactorveiligheid zal een groot deel van
de toenemende werkzaamheden uitbesteden aan deskundigen.
Voor het begeleiden en evalueren van deze werkzaamheden
wordt het personeel van de daarbij betrokken overheidsdiensten uitgebreid.
4. Radioactief afval: Op grond van het overleg in een speciale R.C.N.-werkgroep zullen zo spoedig mogelijk voorstellen
worden voorgelegd inzake een aantal ingrijpende voorzieningen die nodig zijn om de problemen van het radioactief
afval te kunnen oplossen.
5. Onderzoek op het terrein van de dosis-effect relaties zal
krachtig worden gestimuleerd.
6. Een goede voorlichting zal worden bevorderd over de risico's van kernenergie en ioniserende straling teneinde de hierover heersende onzekerheden weg te nemen c.q. te verminderen.
11.10. Milieuhygiënische
ningen

aspecten

van

recreatievoorzie-

1. Normen voor zwemwater: Aan de Gezondheidsraad is
gevraagd het reeds aangevraagde advies te bespoedigen inzake
de eisen, die gesteld moeten worden uit een oogpunt van de
volksgezondheid, aan water waarin wordt gezwommen en gebaad.
2. Kwaliteitsbewaking oppervlaktewater: Bij de waterbeheerders zal ondertussen worden aangedrongen op het treffen
van maatregelen zodat gelegenheid tot baden en zwemmen
wordt geboden op plaatsen waar zulks verantwoord kan
worden geacht.
3. Gestreefd wordt naar een spoedige inwerkingtreding van
de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen. De algemene
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maatregel van bestuur tot uitvoering van de wet wordt voorbereid.
4. Gestreefd wordt naar een spoedige inwerkingtreding van
de Wet hygiëne Kampeerplaatsen. De algemene maatregel
van bestuur tot uitvoering van de wet wordt voorbereid. Het
eventueel incorporeren van deze wet in een algemene Kampeerwet zal nader onder ogen moeten worden gezien.
5. Door gerichte voorlichting zal een meer milieubewust
gedrag van de recreant worden bevorderd.
11.11. Woonhygiëne
1. Onderzoek zal worden bevorderd naar de relatie tussen
wonen en gezondheid. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht
aan de relatie tussen gezondheid en wonen in krotwoningen en
de relatie tussen gezondheid en wonen in hoge woongebouwen.
Voor de opzet van dit laatste onderzoek is advies gevraagd
aan de Gezondheidsraad.
2. Overig onderzoek: Voorts zal onderzoek met betrekking
tot de volgende onderwerpen worden gestimuleerd: verwezenlijking van woonhygiënische uitgangspunten bij industriële
bouwsystemen; consequenties van zeer hoge woondichtheid op
de kwaliteit van het wonen; de preventie van ongevallen in en
om de woning.
11.12. Bestrijdingsmiddelen
1. Een wetsontwerp tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet is aan de Kamer aangeboden. Deze wijziging beoogt
een meer stringente bewaking mogelijk te maken van het milieu van mens, dier en plant tegen de ongunstige nevenwerkingen van deze middelen.
2. Een wijziging van het Bestrijdingsmiddelenbesluit is in
voorbereiding. Deze wijziging heeft vooral ook tot doel nadere
voorschriften te geven met betrekking tot het zich ontdoen van
restanten en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen.
3. Gestreefd wordt naar een strikte beperking van de toepassing van riskante bestrijdingsmiddelen door goede voorlichting
en begeleiding om onnodig gebruik te voorkomen en door voor
bepaalde middelen slechts ontheffingen af te geven voor beperkte toepassingsgebieden op gecontroleerde aanvragen.
Daarnaast zal nader beraad moeten plaatsvinden over de eventuele invoering van een heffing op riskante middelen ter beperking van het gebruik.
4. Uitbreiding van voorlichting en begeleiding inzake de toepassing van bestrijdingsmiddelen is rrodig. Naast de bestaande
voorlichting in land- en tuinbouw bestaat er behoefte aan
voorlichting en begeleiding bij de toepasssing van bestrijdingsmiddelen in de huishouding, in gebouwen en bij de voorraadbescherming.
5. Onderzoek: Naast uitbreiding van het onderzoek van oppervlaktewater is onderzoek van regenwater op bestrijdingsmiddelen nodig, evenals onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmethoden. Een begin moet worden gemaakt met onder-

zoek over de toepassing van bestrijdingsmiddelen in gebouwen,
met inbegrip van de mogelijkheden tot het toepassen van andere methoden dan het gebruik van chemische middelen.
6. Er zal een wettelijke regeling tot stand worden gebracht
ter beperking van het gebruik en de verwerking van aan bestrijdingsmiddelen 'verwante' verbindingen, zoals kwikverbindingen en polychloorbifenylen. In afwachting van een wettelijke regeling worden op korte termijn afspraken met het bedrijfsleven voorbereid betreffende het gebruik en de beperking
van de toepassing van dit soort persistente stoffen.
7. Internationaal overleg zal voorts worden gestimuleerd
o.a. om tot een gemeenschappelijke beperking van milieubelastende bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen te
komen.
11.13. Ongediertebestrijding
1. Een wettelijke regeling inzake de wering en bestrijding
van ongedierte zal in voorbereiding worden genomen.
Daarmee wordt onder meer beoogd te komen tot een doelmatige bestrijding van ongedierte waardoor de plagen niet slechts
incidenteel en plaatselijk worden bestreden.
2. Onderzoek zal worden bevorderd naar andere bestrijdingsmethoden, waardoor de toepassing van pesticiden zoveel
mogelijk wordt teruggedrongen. Er vindt reeds onderzoek
plaats naar de bestrijding van kakkerlakken met behulp van feromonen (lokstoffen e.d.). Een soortgelijk onderzoek ter bestrijding van de faraomier wordt voorbereid.
3. Onderzoek naar de werking van bestrijdingsmiddelen zal
eveneens worden bevorderd. Dit onderzoek richt zich op de
doelmatigheid van verschillende middelen ter bestrijding van
bepaalde insectensoorten en is nodig om voor een bepaalde
plaag het meest geschikte en minst milieubelastende middel te
kunnen toepassen.
11.14. Dierveredclingsbedrijven
1. Ter bestrijding van lokale mestoverschotten zijn en
worden zogenaamde mestbanken opgericht die het transport
naar behoeftegebieden kunnen organiseren. Deze ontwikkeling
wordt krachtig ondersteund. Er wordt gewerkt aan de samenstelling van eerr mestbalans per gemeente.
2. Herziening Hinderbesluit: Om de onzekerheid op te
heffen over de vraag of met betrekking tot agrarische bedrijven in concrete gevallen de Hinderwet van toepassing is,
wordt een wijziging van het Hinderbesluit voorbereid. Het
vaststellen van criteria waarin de Hinderwetverplichting wordt
genormeerd geschiedt door een interdepartementale werkgroep. De mogelijkheid wordt bestudeerd van een schadevergoedingsregeling op basis van een gewijzigde Hinderwet voor
een verantwoorde bedrijfsbeëindiging in bepaalde gevallen.
3. Planologische aspecten: De vestiging of uitbreiding van
veredelingsbedrijven in de directe omgeving van kwetsbare
plaatsen, zoals bebouwde kommen en recreatiegebieden, zal
worden tegengegaan of met strikte waarborgen worden omgeven.
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richtingen. De vermeerderde technische kennis waaiert als
het ware uit naar steeds weer andere gebieden van menseSinds de tweede helft van de vorige eeuw is het voortdu- lijke activiteit en stimuleert ook daar tot verder onderzoek.
rende veranderingsproces van onze samenleving in een steeds Het totale menselijk activiteitspatroon wordt sterk gediffesterker wordende stroomversnelling gekomen. Mens en rentieerd en gecompliceerd. Met de industriële ontwikkeling
milieu en de wisselwerking tussen beide zijn het voorwerp onderging ook de maatschappij zelf ingrijpende veranderingeworden van reeksen snel opeenvolgende veranderingen gen. De omschakeling naar „de nieuwe tijd" verliep schoksvan ingrijpend karakter. Geleidelijk verlopende ontwikkelin- gewijze en onder spanningen. Het bestaande maatschappelijke
gen hebben plaats gemaakt voor een omwentelingsproces dat bestel en de principes die er aan ten grondslag lagen bleken
wordt gekenmerkt door de overgang van een agrarisch ge- niet opgewassen tegen de gewijzigde verhoudingen. Er ontoriënteerde samenleving naar een industriële maatschappij. stond, èn in de snel groeiende steden èn op het platteland
In Nederland is dit proces tot volle ontplooiing gekomen in een sociale problematiek, nog verscherpt door oorlogen en
de jaren na de laatste wereldoorlog.
crises. Jonge maatschappijwetenschappen, zoals de economie,
Kenmerkend voor iedere samenleving is dat de mens moesten nog een lange ontwikkeling doormaken voordat zij
voortdurend bezig is de wereld om hem heen — dat wil zeg- de samenhang tussen allerlei processen in de samenleving
gen het totaal van de biologische, fysische en chemische ge- voldoende konden doorzien, om de instrumenten te verge venheden — zo goed mogelijk dienstbaar te maken aan schaffen waarmee blijvend een beter levenspeil voor allen
zijn behoeften. Daarbij gaat hij er toe over in die natuur- kon worden bereikt.
lijke wereld in te grijpen, en tracht hij haar zo in te richten
Met de opkomst van de industrie tekende zich het verschijndat hij zich beter kan ontplooien. In de alleroudste tijden sel van de concentratie af. Ambacht en huisindustrie verstonden hierbij de primaire behoeften aan voedsel, veiligheid plaatsten zich naar de fabriek. Bedrijven vestigden zich teen beschutting voorop. Bij het voorzien in die behoeften ont- gelijk met andere bij voorkeur daar waar goede transportdekte de mens geleidelijk aan dat het natuurlijke milieu om mogelijkheden of een belangrijk afzetgebied aanwezig waren
hem heen eigen grenzen en wetmatigheden kent. Dit bracht en waar bovendien gemakkelijk aansluiting gevonden werd
hem op de duur tot het besef er voor te moeten zorgen dat bij het bank- en handelswezen. In ons land groeide daardoor
het natuurlijk milieu zo wordt benut dat het blijvend dienst- een aantal van de bestaande steden in korte tijd tot belangbaar is voor hem en voor zijn nageslacht.
rijke centra van nijverheid.
Hij ontwikkelde technieken om bij de opbouw van zijn
Hierbij kwam een tweede ontwikkeling naar voren met
leefmilieu een zo goed mogelijk evenwicht tot stand te bren- een tendens tot zelfversterking. De ene vestiging lokte de
gen tussen mens en natuur. Hij leerde af te zien van som- andere uit en het stijgende voorzieningenniveau ter plaatse
mige vormen van roofbouw en gebruik te maken van de pro- trok weer nieuwe bedrijven aan. Het toenemend aantal arcessen in de natuur en kwam meer en meer tot blijvende beidsplaatsen maakte op zijn beurt de bouw van grote woonvestiging op een vaste plaats. Maar een langdurige wordings- gebieden noodzakelijk. De grenzen van de stad werden voortgeschiedenis ging daaraan vooraf, waarbij diersoorten, vege- durend verlegd: het verstedelijkingsproces was op gang getaties en zeer vele van de oorspronkelijke landschappen ver- bracht. Kenmerkend voor dit proces is dat het natuurlijke
dwenen zijn.
milieu en het door de mens in cultuur gebrachte natuurlandIn de agrarische samenleving van vroegere eeuwen werd schap, meer en meer verdrongen worden door een geconeen bepaalde mate van harmonie tussen mens en milieu naar strueerd en deels kunstmatig gemaakt milieu. Naarmate de
het lijkt gemakkelijker bereikt dan thans het geval is. De sterk mens meer door dat milieu wordt omsloten, is hij zich zijn
natuurgebonden activiteiten - waarbij men zeer gedifferen- natuurgebondenheid minder bewust. Het rechtstreekse vertieerd te werk ging — leidden er toe dat er in veel gevallen band tussen zijn handelen en het geheel van de natuurlijke
sprake was van een verrijking van het oorspronkelijke milieu. elementen dat in de rurale maatschappij nog zo duidelijk aanZo ontwikkelde zich in het door de mens gecreëerde cultuur- wezig was, raakte zo op de achtergrond. Bovendien hield de
landschap, of dit nu ontstond door verovering op het water opbouw van het nieuwe fysieke milieu al spoedig na het beof door bewerking van de oorspronkelijke bodem, een rijk gin van het industriële tijdperk de aandacht volledig gevangen.
geschakeerd biologisch leven.
De zeer slechte woontoestanden en de al even onaanvaardDe bijzondere eigenschap van de mens, dat hij voortdurend bare werkomstandigheden, die het directe leefklimaat en dus
bezig is de grenzen van zijn kunnen te verleggen omdat hij de gezondheid van grote groepen van de bevolking bedreigvan nature sterk inventief is ingesteld en steeds weer tracht den, hadden tot gevolg dat de toen aanwezige vormen van
nieuwe mogelijkheden te verkennen om zich beter te kunnen milieuhygiënische zorg zich in het bijzonder richtten op het
ontplooien, draagt ertoe bij dat er van een statisch evenwicht gebouwde milieu.
tussen mens en milieu geen sprake is.
Het op gang komen van de industriële produktie en de opDe ontdekking dat er naast de fysieke kracht van mens en bloei van de handel, die daar nauw verband mee hield, luiddier en van wind en water nog andere bronnen van bewe- den een economisch groeiproces in, waarbij in de loop van
de tijd - afgezien van periodiek optredende storingen - het
gingsenergie aan de natuur ontleend konden worden schoof
de grenzen van het menselijk kunnen plotseling ver vooruit. welvaartspeil voor steeds grotere groepen van de bevolking
Het is bekend hoe de doorwerking van die ontdekking, geleidelijk kon stijgen. De verhoogde consumptie leidde tot
samenvallend met ontwikkelingen op allerlei andere ter- een verdere groei van de produktie en omgekeerd. Het één
reinen van wetenschap en techniek, een zeer grote stimulans versterkte het ander. Daarbij deden de vindingen op velerlei
is geweest voor steeds verder reikende verkenningen, waar- gebied telkens weer nieuwe vraag ontstaan naar goederen en
door in korte tijd de maatschappij totaal veranderde en het diensten. Het behoeftenpatroon onderging belangrijke wijzigingen. Ook zaken die niet rechtstreeks van materiële aard
menselijk denken en doen diepgaand werden beïnvloed.
Het gebruik van de nieuwe energiebronnen concentreerde zijn kregen meer aandacht, zoals onderwijs, culturele voorziezich in eerste instantie in de nijverheidssector, maar al gauw ningen, gezondheidszorg, communicatie en ontspanningsmowerd men ook het grote aantal toepassingsmogelijkheden gelijkheden.
De bevrediging van die vele behoeften met hun gediffedaarbuiten gewaar. Hier tekende zich reeds in de aanvang
het karakteristieke verschijnsel af dat de industriële ontwik- rentiëerd karakter leidde ertoe dat het totale patroon van
keling, wanneer zij eenmaal op gang is gebracht, zich gedraagt de menselijke activiteiten voortdurend ingewikkelder werd.
als een zich zelf versterkend proces. Elke nieuwe ontdekking Een en ander weerspiegelde zich uiteindelijk in een comlegt de basis voor verscheidene volgende stappen in diverse plexe samenleving die minder goed te overzien valt, in ver-
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schijnselen als schaalvergroting en verstedelijking als gevolg
van het ruimtebeslag, en met dit alles in een toenemende,
niet altijd direct onderkende, beïnvloeding van het totale
milieu.
De hier geschetste processen zetten zich na de tweede
wereldoorlog in verhevigde mate voort. Nieuwe ontwikkelingen voegden zich daarbij.
De bevolking van ons land groeit in enkele decennia met
drie miljoen, waarbij de betere medische zorg, de sociale voorzieningen en de stijgende welvaart mede een belangrijke rol
spelen x ) .
Scheepvaart, luchtvaart en vooral het wegverkeer maken
een ongekende ontwikkeling door met verstrekkende gevolgen
voor de gehele samenleving.
Het land wordt opengelegd, nationaal en internationaal. De
bijzondere geografische ligging van Nederland in het spanningsveld van de grote West-Europese industrie- en handelscentra doet zich gelden. De snellere verbindingen en de toenemende internationalisering van handel en industrie (E.E.G. bij
voorbeeld) geven extra impulsen aan de vestiging van nieuwe
bedrijven, waarbij de zeehavenontwikkeling en de uitbreiding
van het aantal basisindustrieën een belangrijke plaats innemen 2 ).
Het bevorderen van de industrialisatie sluit aan bij het
streven naar volledige werkgelegenheid als bouwsteen van de
economische groei. Voor de situatie in het land betekende de
!)
Zie figuur 1.
2
) Zie figuur 2.

verhoogde mobiliteit van de bevolking een wijziging van het
ruimtelijk organisatiepatroon. Vanuit de woning blijken nu
veel grotere afstanden overbrugbaar naar het werk, het winkelcentrum, de camping, de elders wonende kennissen enz. A1lerlei gespecialiseerde voorzieningen worden gemakkelijker bereikbaar. Het verstedelijkingsproces en de ruimtelijke scheiding van de verschillende functies als wonen, werken en ontsparrnen zijn er oorzaak van dat de concentratiepunten van de
diverse menselijke activiteiten, die zelf door schaalvergroting
meer en meer ruimte vergen, steeds verder uiteen komen te
liggen.
Tussen die vele afzonderlijke punten ontstaan - naast een
intensief goederenvervoer - aanzienlijke stromen van woonwerkverkeer, recreatieverkeer en sociaal verkeer. De motorisering van het individuele vervoer - de bromfiets, de auto — is
daarbij van doorslaggevende betekenis, terwijl de rol van het
openbaar vervoer aanvankelijk eerder afneemt dan toeneemt.
Mobiliteit en verstedelijking hangen nauw samen. De verwijding van het ruimtelijk kader waarbinnen het stedelijk leven
functioneert (stad, agglomeratie, stadsgewest) berust in hoge
mate op de vergroting van de menselijke actieradius. Motorisering en toegenomen stedelijkheid in de sfeer van het dagelijkse
wonen stimuleren met de komst van meer vrije tijd de groei
van de openluchtrecreatie. De druk op de watersportgebieden,
de bossen, de natuurterreinen en in het algemeen op die
streken waar een gevarieerd en attractief landschap aanwezig
is, neemt snel toe. De verschillende voorzieningen voor de watersport, de oeverrecreatie, het kamperen, de tweede woning

Figuur 1.

18

I

-

I

I

beviDiking van nederland

per 1 januari 1 9 0 0 - 2 0 0 0

I

I

r

( X 1 0 0 0 0 00 )
, - "
*

16
>

14
-

, - - "

,,*'

12
-

10
-

8
6
4
-

-

,aar 1900' 1910 ' 1920 ' 1930 I 1940 ' 1950 ' 1960 ' 1970 ' 1980' 1990' 2000
E + l 92/71

Figuur 2.

OMZET CHEMISCHE INDUSTRIE IN NEDERLAND, 1948-1970
10806-1 x 1 miljoen guldens

6006

1000

6866

5006

4000

3000

2060

1006

0-'

1

1040

1

1

1

1

40

56

51

52

1 —— I —

53

54

i

55

— i — — 1 — —r— — I —
56 57 58
55
68

(br on: jaarverslag 1970, V. N.C.I)

enz. veroorzaken een afgeleid verstedelijkingsproces in het landelijk gebied. Intussen zijn de moderne technologische orrtwikkelingen aan het leven buiten de steden bepaald niet voorbij
gegaan. In het agrarisch bedrijf treden grote veranderingen op.
Door mechanisatie en rationalisering kan de produktie per oppervlakte-eenheid aanzienlijk worden vergroot terwijl het totale grondgebruik afneemt. Als gevolg daarvan vinden belangrijke structuurwijzigingen plaats door herverkaveling, een efficiëntere bedrijfsvoering en het toenemend gebruik van chemische hulpmiddelen bij het streven naar hogere opbrengsten en
betere produkten. De ontwikkeling in de veehouderij wordt gekenmerkt door een intensivering en een functieverdeling (produktie melk - produktie vlees). Vooral in de pluimveesector
en op het gebied van de mesterijen ontstaan bedrijven die
worden gekenmerkt door een hoge graad van rationalisatie en
een relatief gering grondgebruik. Bij de tuinbouw neemt de
teelt in kassen toe.
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Al deze ontwikkelingen — de snelle bevolkingsgroei, de industrialisatie, de vergroting van produktie en consumptie, de
verstedelijking, de verhoging van de mobiliteit, de toename
van de recreatie en de omschakelingen in de agrarische bedrijfsvoering - worden begeleid door een veelheid van veranderingen in het totale milieu.
Soms gaat het daarbij om rechtstreekse ingrepen, zoals bij
het in beslag nemen van gronden voor stadsuitbreiding, wegenbouw en havenaanleg, of bij grote waterstaatkundige werken
als het afsluiten van zeegaten, de inpoldering van nieuw land
of de kanalisatie van rivieren.
Vaker gaat het echter om meer geleidelijk verlopende, min
of meer subtiele veranderingen in allerlei afzonderlijke elementen van het milieu, die het nevengevolg zijn van menselijke
activiteiten. Dikwijls treden ze pas aan het daglicht als het effect door cumulatie is versterkt. Het vermogen tot aanpassing
van het natuurlijk milieu speelt hierbij een rol. Vele nevenge-
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volgen worden door de natuur opgevangen en verwerkt zonder
dat de verhouding tussen mens en milieu blijvend wordt verstoord maar het wordt steeds duidelijker dat er in dit opzicht
grenzen zijn.
Overdosering ontregelt het natuurlijk herstelproces en hetzelfde geldt voor aan de natuur vreemde elementen die vooral
door de snelle ontwikkeling van de chemische technologie in
toenemende mate het natuurlijke milieu belasten.
Een aantal van deze nadelige effecten werd reeds in een
vroeg stadium onderkend en leidde tot een meer milieubewust
handelen. Dat gold in het bijzonder voor die milieubedervende
factoren waarbij men aanstonds een rechtstreeks verband zag
met het in gevaar komen van de veiligheid of de gezondheid
van de mens. Dat ook het voortbestaan van allerlei dier- en
plantsoorten door menselijk toedoen wordt bedreigd was men
zich in vakkringen spoedig bewust. Maar het duurde rrog
vrij lang voordat de verontrusting daarover algemeen werd gedeeld en een duidelijke plaats verkreeg in de belangenafweging
bij het ondernemen van nieuwe menselijke activiteiten. De
confrontatie met een aantal fatale ontwikkelingen bracht eerst
dat schokeffect teweeg waardoor ook allerlei sluipende vormen
van milieubederf beter werden onderkend en geanalyseerd.
Het werd daarbij steeds duidelijker hoezeer de variëteitenrijkdom van het biologisch leven (diversiteit) reeds is aangetast en een nog verdere verarming dreigt.
De mens ondervindt ook zelf in toenemende mate de minder
gunstige gevolgen van tal van moderne ontwikkelingen: waterverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidoverlast en een
overmaat aan afvalstoffen zijn in een kort tijdsbestek op zeer
veel plaatsen een acuut probleem geworden. Daarbij doet zich
de omstandigheid voor dat ook vroeger sommige van die verontreinigingen - men denke bij voorbeeld aan stankoverlast en
de watervervuiling in de steden en op het platteland - veel bezwaren opleverden. Terwijl deze grotendeels werden teruggedrongen door betere technische en hygiënische voorzieningen,
dienen zich thans nieuwe moeilijkheden aan van een veel grotere schaal en met een meer gecompliceerd karakter.
Steeds scherper komt naar voren dat een aantal van de moderne verworvenheden verkregen werd ten koste van andere.
Men wordt zich dat meer bewust naarmate het daarbij gaat om
zaken als goed drinkwater en voedsel, frisse lucht, een rustige
woonomgeving, betrouwbaar zwemwater, e.d.
Het expansieve karakter van de eerder geschetste orrtwikkelingen is er in het bijzonder debet aan dat thans op zoveel onderdelen tegelijk de kwaliteit van het leefmilieu wordt aangetast. Daarbij speelt het feit dat de milieuverontreiniging zich
ook over de grenzen verplaatst een belangrijke rol.
De grote bezorgdheid over de vele verstrekkende gevolgen
van het totale groeiproces leidt tot een meer kritische instelling. Er ontstaat twijfel over of groei rrog wel identiek is aan
vooruitgang, nu zo duidelijk blijkt dat de ruimte waarbinnen
die groei moet plaatsvinden - het milieu in ruime zin - zijn
grenzen stelt. Vooral ook in mondiaal verband geven ontwikkelingen als de excessieve bevolkingsgroei, de zeer sterke stijging van de energiebehoeften en de exponentiële toename van
het grondstoffenverbruik en de milieuverontreiniging aanleiding tot een herwaardering van allerlei vormen van menselijk
handelen. De recent gepubliceerde uitkomsten van de onderzoekingen, die werden verricht ten behoeve van de „Club van
Rome" hebben onderstreept dat er een nauwe samenhang
bestaat tussen die verschijnselen. Het hierop gebaseerde rapport vormt een waardevolle aanzet om te komen tot een
meer stelselmatige verkenning van de totaliteit van de milieuproblematiek. Nog zeer veel aanvullend onderzoek en een
aanzienlijke verfijning van de toegepaste rekenmodellen zijn
nodig om aan studies van deze aard betrouwbare conclusies
te kunnen ontlenen met het oog op het op lange termijn te
voeren beleid. Er tekenen zich echter nu reeds een aantal
hoofdlijnen af die aansluiten bij wat in brede kring als noodzakelijk wordt ervaren en die in beschouwing kunnen worden
genomen bij het concipiëren van bet op korte termijn te voe-

ren beleid. In het hoofdstuk „Het milieuhygiënisch beleid"
zal hierop nog nader worden teruggekomen.
In dit verband dient tenslotte te worden vermeld dat de
sterke bewustwording van de milieuproblematiek ook op mondiaal niveau tot een belangrijke eerste stap heeft geleid in het
internationale milieuoverleg. Kort geleden heeft in Stockholm
de eerste algemene milieu-conferentie van de Verenigde Naties
plaatsgehad welke conferentie ongetwijfeld een krachtige stimularrs zal betekenen zowel voor verder internationaal overleg
alsook voor nationale beleidsmaatregelen. In het kader van
deze, op een aantal Nederlandse knelpunten van de milieuzorg
toegespitste nota zal, behalve incidentele verwijzingen naar enkele concrete aanbevelingen van de Stockholmconferentie, niet
nader op de conferentie zelf worden ingegaan. Hierover zal de
Regering immers in een afzonderlijk stuk de Kamer binnenkort inlichten. Dit neemt uiteraard niet weg dat bij de verdere
uitwerking van de in deze nota aangekondigde maatregelen,
een zo constructief mogelijke aansluiting op de aanbevelingen
van de Stockholmconferentie zal worden nagestreefd.
De verwevenheid van onze „eigen" milieu-hygiënische problemen met de milieuverontreiniging in internationaal verband
is immers dermate groot, dat de „follow-up" van het internationale overleg een essentiële factor zal betekenen voor
het toekomstig nationale milieuhygiënische beleid.
1.2. Milieuhygiëne
1.2. 1. Het milieu
De mens centraal stellende kan men het begrip milieu in
brede zin omschrijven als de omgeving waarin de mens leeft.
Tot die omgeving moet men dan rekenen zowel het niet-levende gedeelte als de levende materie waarvan de mens op zijn
beurt zelf weer deel uitmaakt.
De grote diversiteit in de wijzen waarop men zaken die het
milieu betreffen pleegt te benaderen moge een illustratie zijn
voor de veelomvattendheid van de term milieu. Zo zal bij de
zorg voor het milieu in sommige benaderingswijzen de nadruk
sterk gelegd worden op aspekten van natuurwetenschappelijke
of technologische aard, in andere gevallen - met name die
waar de positie van de mens direkt in het geding is - zal de
belangstelling vooral uitgaan naar bij voorbeeld medische en
sociologische facetten. De beperkte gerichtheid van de diverse
benaderingen wordt merkbaar door de duidelijke behoefte aan
nadere aanduidingen bij de term milieu zoals fysiek milieu,
biologisch milieu, sociaal milieu etc.
In een ecologische beschouwing van het milieu, waarbij men
de mens ziet als slechts één van de vele soorten organismen,
zou men in plaats van het begrip milieu meer adequaat het begrip biosfeer kunnen hanteren. Hieronder wordt verstaan dat
deel van de aarde (de aardkorst, het water en de onderste
lagen van de atmosfeer) waarop en waarin zich het leven afspeelt. De structuur van de biosfeer zou men vervolgens simplistisch en modelmatig kunnen zien als een systeem van vier
zeer nauw samenhangende compartimenten: lucht, bodem
water en organismen. Hiertussen vindt een intensieve uitwisseling plaats zodat de compartimenten elkaar voortdurend beïnvloeden.
Regionaal en lokaal bezien kan men in de biosfeer steeds
min of meer begrensde eenheden onderscheiden, waarbinnen
de structurele en functionele ontwikkelingen bepaald worden
door een hoge mate van zelfregulatie. Deze systemen waarin
het leven voor de organismen, met inbegrip van de mens. mogelijk is, dank zij een nauwe onderlinge relatie en in afhankelijkheid van de niet-levende omgeving met haar veelheid van
bij voorbeeld geologische, hydrologische en klimatologische
factoren, worden algemeen aangeduid met de term ecosystemen.
In dergelijke systemen heerst een dynamiek van wetmatige,
onderling functionele betrekkingen en cyclische processen die
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op evenwichtige wijze verlopen zodat de continuïteit van de
systemen gewaarborgd wordt.
I. 2.2. Milieubederf
De invloed van de mens op de hiervoorgenoemde dynamiek
is in de loop der tijden in steeds toenemende mate - zowel in
kwantitatieve als in kwalitatieve zin - een overheersende rol
gaan spelen. In het voorafgaande is reeds gewezen op de exponentieel groeiende menselijke bevolking en de daaraan gepaard
gaande verstedelijking en opvoering van de produktie in de industriële en agrarische sector. In een groot aantal menselijke
activiteiten is zo steeds duidelijker de kiem tot verstoring van
natuurlijke processen en van de continuïteit van ecosystemen
merkbaar geworden. Als voorbeeld in dit verband moge genoemd worden het toenemende aantal plaatselijk verdwijnende
soorten planten en dieren.
Het effect van milieuverstorende handelingen kan men categoriseren met de aanduiding aantasting van het milieu of milieubederf. De mens wederom centraal stellende bedoelt men
hiermee die veranderingen in de hoedanigheid van het milieu
die in enigerlei mate gevaren voor de psychische en somatische
gezondheid van de mens en uiteindelijk voor zijn voortbestaan
in zich bergen. Voor een goed begrip moet hier met enige nadruk gezegd worden dat niet elke verandering in het milieu die
direct of indirect het gevolg van menselijk handelen is, een
dergelijk gevaar met zich mee hoeft te brengen. Beinvloeding
van het milieu is een gebeuren dat inherent is aan het leven in
zijn algemeenheid. In dit licht is het de mens zeker geoorloofd
om - rekening houdend met de ecologische wetmatigheden en
grenzen - zijn milieu zodanig te veranderen dat de leefbaarheid ervan voor hem vergroot wordt. Daarom dient het begrip
gevaar zich niet alleen in negatieve zin uit te strekken tot de
activiteiten met evident schadelijk effect, maar ook tot die
handelingen die de mens ook maar enigerwijze milieucondities
onthouden welke eigenlijk als gewenst worden beschouwd.
In de praktijk van de bestrijding van de verschillende
vormen van milieubederf zal men wederom naar een verdere
concretisering van het begrip milieu neigen, al naar gelang de
speciale deelgebieden waarop men zich richt: het natuurlijke
milieu, het menselijke woonmilieu, het werk- en recreatiemilieu.
Hier terzijde latende dat de grondoorzaken van het milieubederf van deze tijd gezocht moeten worden in een aantal ontwikkelingen in het bijzonder op sociaal-cultureel, economisch
en technologisch terrein, moge het in deze bespreking ter wille
van het overzicht toch nuttig zijn in een grove natuurwetenschappelijke onderverdeling een aantal belangrijke milieubedervende factoren te noemen:
mechanische factoren, bij voorbeeld de ophoping van vaste
afvalstoffen, puin en autowrakken, de roet- en stofontwikkeling en de exploitatie van grondstoffenvoorraden. Daarnaast moet gedacht worden aan de consequenties voor het milieu in verband met stedebouw en werken voor verkeerstechnische, waterstaatkundige, landbouwkundige, industriële en recreatieve doeleinden;
fysische factoren, bij voorbeeld geluid-, licht- en trillingshinder, radioactieve straling, thermische verontreiniging van
oppervlaktewater;
chemische factoren, bij voorbeeld stank, lozing van chemicaliën via industrieel en huishoudelijk afvalwater, uitlaatgassen
van verbrandingsovens en gemotoriseerd verkeer, het gebruik
van persistente biociden;
biologische factoren, bij voorbeeld het in bepaalde gebieden van de aarde creëren van monocultures in landbouw en
veeteelt (plant- en dierveredelingsbedrijven) en de invoer van
uitheemse plant- en diersoorten, welke kunnen leiden tot het
ontstaan van plagen.

I. 2.3. De volksgezondheid
In het voorafgaande is er reeds nadruk op gelegd dat de
voortschrijdende aantasting van het milieu een nadelige uitwerking kan hebben op de volksgezondheid. Deze laatste term
wordt algemeen in brede zin geïnterpreteerd: lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn.
Een aantal van de eerder genoemde voorbeelden van milieubedervende factoren kan gemakkelijk als ziekteverwekkende
bron herkend worden.
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen materiële
ziekmakende factoren zoals bacteriën, virussen, chemische en
fysische agentia en immateriële ziekmakende factoren zoals lawaai, stank en andere vormen van hinder (bij voorbeeld de
toenemende natuurverarming, die aanleiding kan zijn tot het
ontstaan van onlustgevoelens) of combinaties van materiële en
immateriële factoren.
Antropocentrisch gezien zullen bij de zorg voor het milieu
de aspecten die vanuit het oogpunt van de volksgezondheid
van belang zijn, primair aandacht moeten krijgen. In het volksgezondheidsbeleid heeft men dit al eerder als een vereiste gezien. Ter illustratie moge hier verwezen worden naar de wetgeving op dit terrein en met name naar de plaats die is ingeruimd in het op de Gezondheidswet gebaseerde Besluit Staatstoezicht Volksgezondheid (1958) voor de verarrtwoordelijkheid van de overheid in het vlak van de biologische, fysische
en chemische invloeden op het milieu, die van belang zijn voor
de volksgezondheid. De zorg voor de gezondheid vormt, zoals
in hoofdstuk II. 1 nader wordt uitgewerkt een essentieel uitgangspunt ten aanzien van de toelaatbare verontreinigingsniveaus.
I. 2.4. De zorg voor het milieu
In het afgelopen decennium is de mens in de meer ontwikkelde gebieden zich er meer en meer van bewust geworden dat
hij, vooral uit zelfbehoud, in zijn optreden ten opzichte van de
verschillende milieucomponenten wijzigingen zal moeten aanbrengen en in ieder geval zich een aantal beperkingen zal
moeten opleggen. De meest ideale situatie is volgens een theoretisch-wetenschappelijke redenering die, waarin de mens,
voor de verwezenlijking van zijn verlangens de leefbaarheid
van het milieu voor hem optimaal te doen zijn, gebruik zou
maken van een activiteitenpatroon waaruit geen enkele vorm
van milieuaantasting zou voortvloeien. Deze wellicht nu nog
utopisch lijkende situatie zou bereikt worden als alle activiteiten volmaakt ingepast konden worden in de eerder genoemde dynamische evenwichten van de diverse ecosystemen. Een streven daarnaar zal alleen mogelijk zijn op basis
van een gedegen wetenschappelijke kennis van de complexe
factoren en gebeurtenissen in deze systemen. Men zou moeten komen tot een beheersing van het ingewikkelde net van
koppelingen en terugkoppelingen in die factoren en processen. Bij eventueel toch nog dreigende ontsporingen zou men
door middel van milieutechnische ingrepen corrigerend moeten kunnen optreden.
Summier verwoord kan men zeggen dat de mens door een
optimaal gebruik van kennis en hulpmiddelen uit vele wetenschappelijke disciplines behoort te trachten een handelwijze
aan te leren, waarvan het voornaamste kenmerk moet zijn:
ecologische inpasbaarheid. Een dergelijke handelwijze is een
onontkoombare voorwaarde, wil de mens de vele mogelijkheden, die het milieu hem biedt om tot ontplooiing te komen,
volledig benutten. Terecht zal hier de term milieubeheer gebruikt kunnen worden.
In het kader van het milieubeheer, waarbij derhalve niets
nagelaten mag worden om een voor de mens optimale situatie
van fysiek, psychisch en sociaal welzijn te bewerkstelligen, zal
een nauw samenspel vereist zijn van tal van deskundigheden
onder meer in het vlak van de ruimtelijke ordening, alsmede
van belangrijke facetten van economisch-sociale ordening, van
het natuurbeheer, het beheer van natuurlijke hulpbronnen en
van de milieuhygiëne.
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Hier ligt dus duidelijk een opgave voor de overheid in haar
totaliteit. In de strijd tegen het milieubederf, dat de gezondheid van de mens en de kwaliteit van het milieu nu of in de
naaste toekomst bedreigt, is op korte termijn grote behoefte
aan actie. Deze zal zich vooral moeten richten op:
- een beperken en indien mogelijk stopzetten of onder controle brengen van diverse vormen van milieubederf;
- herstel van aangerichte schade;
- het treffen van preventieve maatregelen.
Het hier bedoelde streven om bepaalde factoren en processen in het milieu zodanig te bewaken en eventueel te redresseren dat de gezondheid van de mens in een leefbaar milieu gewaarborgd wordt, zou men kunnen omschrijven met de term
milieuhygiëne.
1. 3. De ecologische samenhang
I. 3.1. Inleiding
In de huidige tijd is men er algemeen van doordrongen geraakt dat de zorg voor de milieuhygiëne voor een belangrijk
deel gebaseerd moet zijn op ecologisch inzicht. Daarom ook
werd in het voorafgaande reeds nadruk gelegd op de wisselwerking tussen de levende organismen onderling en hun omgeving. De milieuhygiëne omvat onder meer de activiteiten die
erop gericht zijn reeds aanwezige stoornissen in die wisselwerking op te sporen, op te heffen en toekomstige ontsporingen zo
niet geheel te voorkomen dan toch wel tot een minimum te beperken en onder controle te houden. Al deze activiteiten zijn
erop gericht een bijdrage te leveren aan het behoud en de verbetering van de gezondheid van mens, plant en dier in onderlinge samenhang.
De ervaring heeft geleerd dat de diverse vormen van milieubederf in het algemeen meer het karakter van kettingreacties
of van reacties met een zogenaamd sneeuwbaleffect hebben
dan dat het op zichzelf staande verschijnselen zijn. Bijna steeds
neemt men waar dat een eenmaal in het milieu aangerichte
verandering door de nauwe samenhang van een groot aantal
factoren verder reikt en op andere terreinen doorwerkt dan
men op grond van de beschikbare kennis zou verwachten.
Daarom vraagt een optimale aanpak van milieuhygiënische
problemen steeds meer om een integrale benadering die verder
gaat dan de bestrijding van symptomen en die zich vooral richt
op een zorgvuldige analyse van de oorzaken en factoren die
aan de ongewenste effecten ten grondslag liggen. Hierbij wordt
onder meer een consciëntieuze herbezinning over de structuur
van en de sociaal-culturele en economische ontwikkelingen in
onze moderne samenleving nodig geacht. Wat de praktijk van
de milieuhygiëne betreft lijkt het voor de opstelling van een
weloverwogen beleid onontkoombaar rekening te houden met
de heersende ecologische wetmatigheden en grenzen. Want
steeds duidelijker dringt zich de gedachte op dat het de diep in
ons huidige cultuurpatroon verankerde, anti-ecologische geaardheid van bepaalde vormen van menselijk handelen is die
als een der grondoorzaken van de milieuproblematiek moet
worden aangemerkt. Ondanks de bovengenoemde behoefte aan
een integrale benadering is het echter bij een pragmatische
aanpak nauwelijks te vermijden een zekere opsplitsing te
maken en de verschillende deelproblemen in eerste instantie
afzonderlijk aan te passen. Het blijft echter van het grootste
belang de totaliteit niet uit het oog te verliezen en te trachten
bij iedere maatregel kritisch de gevolgen te wegen. Bij een sectorsgewijze benadering van de milieuhygiëne uit de ecologische
gezichtshoek lijkt het voor de hand liggend uit te gaan van de
eerdergenoemde (I. 2. 1.) conceptie van de biosfeer, die men
zich modelmatig kan voorstellen als opgebouwd uit verscheU
dene deelgebieden. Zo kan men primair 4 hoofdcompartimenten onderscheiden: lucht, water, bodem en organismen.
Deze compartimenten zijn onscheidbaar met elkaar verbonden,
meestal zelfs in elkaar verweven en vormen te zamen een min
of meer gesloten systeem. Dit heeft zich in bet bijzonder ge-

openbaard door bepaalde verschijnselen verbonden aan de chemische verontreiniging 1 ) . Daar valt duidelijk de beperktheid
varr het systeem waar te nemen. Het is immers herhaaldelijk gebleken dat de verdunningscapaciteit van de genoemde compartimenten te gering is om bij lozing van chemicaliën (bij voorbeeld gechloreerde koolwaterstoffen) de concentratie tot een
verwaarloosbare waarde te verdunnen.
De nauwe verwevenheid uit zich hierin dat chemische verbindingen in principe van het ene compartiment in het andere
kunnen overgaan.
De uiteindelijke weg van de substanties zal voornamelijk
worden bepaald door hun fysische en chemische eigenschappen en door de natuurlijke eigenschappen van de compartimenten, in het bijzonder door de processen die er plaatsvinden (onder meer: transport door en verdeling over lucht, water en bodem, ophoping via voedselketens, afbraakprocessen).
Afhankelijk daarvan zal de chemische substantie in het milieu
ervaren worden als lucht-, water- of bodemverontreiniging, of
als ongewenst residu in het voedsel 2 ) . Hier zal nu verder getracht worden in een ecologische zienswijze een aantal milieuhygiënische aspecten van de genoemde vier hoofdcompartimenten te bespreken.
Daarbij dient vooropgesteld te worden dat het ondoenlijk en ook niet opportuun lijkt om binnen het bestek van
deze nota te streven naar volldigheid. Volstaan wordt met het
noemen van de voornaamste functies en het aangeven van de
ecologische samenhang.
Men moet zich goed realiseren dat de hier gegeven opsplitsing van de biosfeer in compartimenten een abstractie en symplificatie is. Zij wordt alleen maar gerechtvaardigd door de
empirische waarneming in vele gebieden van wetenschap en
praktijk dat via een sectorsgewijze benadering toch een verheldering van het inzicht in de milieuproblematiek en goede mogelijkheden tot een effectieve aanpak daarvan kunnen worden
verschaft. Daarbij zou men voortdurend attent moeten zijn op
de totale samenhang.
I. 3.2. De lucht
De lucht bevat onder meer de voor het leven belangrijke
componenten zuurstof en koolzuurgas. Een punt van milieuhygiënische zorg - dat gezien moet worden als een bouwsteen
voor het milieubeheer - is dat de balans tussen de hoeveelheden en de kringloop van deze stoffen (verlopend via de
ademhaling van vele soorten organismen en de koolzuurassimilatie in chlorophylhoudende planten) niet verstoord worden.
Het luchtcompartiment speelt verder een essentiële rol bij de
kringloop (verdamping en neerslag) van het op aarde aanwezige water. Verslechtering van de kwaliteit van de lucht bedreigt de gezondheid en wordt op zijn minst als hinderlijk
(stank, irritatie van slijmvliezen) ervaren.
Met betrekking tot de hygiënische aspecten zijn van belang:
- vaste deeltjes zoals zand, zout- en stofdeeltjes, roet en
vliegas;
- vloeibare deeltjes (aërosolen);
- chemische stoffen van velerlei aard;
- fysische fenomenen zoals licht, temperatuur, radioactieve
straling, geluidstrillingen.
Een bij de luchtverontreiniging belangrijk verschijnsel wordt
gevormd door de omstandigheid dat de in de lucht aanwezige contaminanten onder invloed van meteorologische en klimatologische factoren een wijde verspreiding kunnen ondergaan. De substanties kunnen door middel van wind en neerslag
ver van de plaats van toevoeging in andere gedeelten van de
biosfeer terechtkomen.
!)
Zie figuur 3.
2
) Zie figuur 4.
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Figuur 3.
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Bekende voorbeelden van verspreiding van stoffen door de
lucht zijn het door wind en regen somtijds in ons land aangevoerde woestijnzand afkomstig uit de Sahara, het verwaaien
van stuifmeelkorrels, van stoffen uit schoorstenen en van verstoven bestrijdingsmiddelen, en de radioactieve „fall-out" na
kernbomexperimenten 1). De mate van de luchtverontreiniging
wordt voornamelijk bepaald door de toevoersnelheid van de
substanties in het compartiment lucht en de snelheid waarmede
de stoffen er weer uit verdwijnen. Dit laatste kan gebeuren
doordat zij op bodem, water of organismen neerslaan en via
afbraakprocessen (bijvoorbeeld fotochemische reacties) definitief worden geëlimineerd.
I. 3.3. De bodem
De voornaamste functie van de bodem is een ecologische,
dit is het, in combinatie met lucht en water, verschaffen van
een woonplaats aan een groot aantal organismen waaronder de
mens. De bodem bevat mineralen en organische stoffen die als
voedingsstoffen door micro-organismen en planten worden opgenomen en zo doorgegeven kunnen worden naar de dierlijke
levensvormen en de mens. Samen met de vegetatie en onder
invloed van klimatologische factoren heeft de bodem een regulerende functie ten opzichte van de circulatie en de kwaliteit
van het water. De grote hoeveelheden water die de bodem
bevat worden gedeeltelijk door de mens gewonnen, terwijl ook
bepaalde andere organismen van het grondwater gebruik
maken.
Bij de vorming van de aardkorst zijn grote voorraden gevormd van stoffen (bij voorbeeld ertsen en fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas), die voor de mens in economisch opzicht van groot belang zijn.
De milieuhygiëne t.v.a. het compartiment bodem omvat,
naast andere aspecten, de preventie tegen verschillende
vormen van bodembederf; daarnaast draagt zij bouwstenen
aan voor de ruimtelijke ordening en het natuur- en landschapsbeheer.
Van dit laatste zijn vooral de mechanische en chemische
aantasting van de bodem van belang.
Voorbeelden zijn de veranderingen die de mens teweegbrengt
door:
- activiteiten ten behoeve van stedebouw, industrie, recreatie, veeteelt en landbouw (invloed op grondstructuur en
vruchtbaarheid);
- verkeerstechnische en waterstaatkundige werken;
- de aanleg van pijpleidingen, kabels en dergelijke;
- het deponeren van vaste en vloeibare afvalstoffen;
- de exploitatie van grondstoffenvoorraden;
- de wateronttrekking.
Een illustratief voorbeeld van bodembederf met vèrstrekkende gevolgen zijn de in het verleden in bepaalde gebieden
van onze aarde op onoordeelkundige wijze uitgevoerde ontbossingen en ontginningen, waarbij de verstoring van de samenhang tussen bodem en vegetatie voerde via een ongeremde
erosie tot radicale landschapsveranderingen (bij voorbeeld grote delen van Noord-Afrika en de Verenigde Staten).
Momenteel kan vooral het toenemende gebruik van chemische produkten en het onverantwoord lozen van chemisch
afval een ernstige aantasting van de bodem betekenen. Mogelijke ecologische consequenties en de potentiële bedreiging
van de drirrkwatervoorraden dwingen tot bezorgdheid.
Uit een oogpunt van milieubeheer is vervolgens zorgwekkend het bodembederf in de vorm van de dreigende uitputting
van de grondstoffenvoorraden doordat de mens in luttele de!) Zie figuur 4.

caden verbruikt wat in de natuur via fysische, chemische en
biologische processen gedurende vele eeuwen is opgebouwd.
In het licht daarvan wordt een zorgvuldiger gebruik van gewonnen materialen (met name een zodanig gebruik dat de mogelijkheid tot hergebruik aanwezig blijft, hetgeen tevens een
belangrijke verlichting van het afvalstoffenprobleem zal betekenen) steeds meer als een dwingende eis ervaren.
Met betrekking tot de mate van bodemverontreiniging door
chemicaliën geldt ook hier dat de voornaamste procesbepalende factoren bestaan uit de snelheid van toevoeging van verontreinigende stoffen en de snelheid van verdwijning. Dit
laatste kan geschieden door transport naar de andere compartimenten: door verdamping naar de lucht, via oplossen in het
grondwater en uitspoeling naar het oppervlaktewater, door opname in (voornamelijk) plantaardige organismen. Verder
spelen fysische en chemische processen een rol waarbij stoffen
aan andere in de bodem aanwezige componenten gebonden
worden. In bepaalde gevallen kan hier sprake zijn van depotvorming via welke, gedurende lange tijd, nalevering van de
verontreinigende stoffen kan plaatsvinden. In andere gevallen
zullen de substanties vrijwel voorgoed ingekapseld blijven. Een
in absolute zin verdwijnen van verontreinigende chemicaliën
zal kunnen optreden onder invloed van chemische en biologische afbraakprocessen (zelfreinigend vermogen).
I. 3.4. Het water
Bijzonder belangrijk is ook van dit compartiment de ecologische functie waarbij het op aarde voorkomende water een
woonplaats biedt aan vele soorten organismen. Zo vormt het
een reservoir waarin voor de mens belangrijke voedselvoorraden (o.a. vis) aanwezig zijn. Het water als chemische substantie is een voor alle levende organismen onmisbare component: in het lichaam is het water zowel bouwstof, als transporten oplosmiddel.
Het water vervult voor de industrie talrijke functies en is
verder in verband met scheepvaart, landbouw en drinkwatervoorziening en uit esthetisch en recreatief oogpunt voor de
mens van grote betekenis.
Bovengenoemde functies worden in meer of mindere mate
bedreigd door een toenemende verontreiniging. Deze kan zich
voltrekken doordat stoffen direct in het water geloosd worden
(afvalwater van huishoudens, veehouderijen en industrie), uit
biologisch materiaal vrijkomen, uit de bodem uitgespoeld
worden en uit de lucht neerslaan.
Naast de verontreiniging met vaste deeltjes en chemische
substanties zijn het de besmetting met niet-aquatische microben en de geleidelijke opwarming van het oppervlaktewater
- de zogenaamde thermische verontreiniging als gevolg van
het gebruik als koelwater - die schadelijke effecten op het
aquatische leven doen verwachten.
Bepaalde soorten - met name hogere plant- en diersoorten kunnen verdwijnen, andere soorten - met name microben en
algen — kunnen zich tot een plaag ontwikkelingen. Als oorzaken voor het laatste verschijnsel kunnen genoemd worden
het wegvallen van concurrerende soorten (verstoring van evenwicht) en andere condities van het water die bepaalde organismen selectief begunstigen (nutriënten, temperatuur, licht,
zuurstofgehalte e t c ) . In het algemeen kan door de verschillende verontreinigingsvormen een keten van reacties in gang
worden gezet die meestal resulteert in een toestand van het
water waarin het door vérgaand zuurstofverlies en rottingsprocessen zijn eerdergenoemde functies verloren heeft en zo zelfs
een bron van gevaren voor de volksgezondheid gaat vormen.
Het water is voor de erin aanwezige stoffen een medium dat in
beginsel voor een wijde verspreiding kan zorgdragen: via het
grondwater en de rivieren zal bij voorbeeld een chemische substantie door zeeën en oceanen ver van de plaats van toevoeging kunnen terechtkomen.
De mate van de verontreiniging is in het bijzonder afhankelijk van de snelheden van toevoer in en verdwijning uit het
compartiment. Het laatste kan gebeuren door:
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- transport naar de andere compartimenten (uitzakking
naar de bodem, verdamping naar de lucht, opname in organismen);
- inkapseling in en afzetting met andere stoffen (immobilisatie);
- chemische en biologische afbraakprocessen (zelfreinigend
vermogen).
Alleen inkapseling en afbraak voeren tot een definitieve eliminatie van de verontreinigende substanties.
I. 3.5. De organismen
De levende natuur in haar totaliteit kan in principe eveneens
beschouwd worden als een compartiment van de biosfeer. Via
dit compartiment verloopt de circulatie van vele chemische
elementen en verbindingen, waaronder een groot aantal (bij
voorbeeld zuurstof, koolzuur en water) voor de continuïteit
van het leven van essentieel belang zijn.
Voor de mens vervullen de organismen in hun grote soortenrijkdóm talrijke functies. Zij zijn een bron van voedsel, zij
vormen materiaal voor wetenschappelijk onderzoek (studie
van regulatiemechanismen, ziektebestrijding, etc.) en hebben
grote waarde als genetisch reservoir (onder meer van belang
voor veredeling en resistentievergroting van cultuurgewassen).
De verschillende levensvormen bestaan voort dank zij een
complexe onderlinge samenhang en relatie met de niet-levende
omgeving. De aantallen soorten en individuen, hun functies en
wisselwerkingen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Hoe
fijner het netwerk van relaties, hoe meer de organismen regulerend ten opzichte van elkaar en hun omgeving zullen optreden. Dit is eveneens zeer gunstig voor de in de omgeving
aanwezige cultuurgebieden (stabilisatorfunctie). Invloeden van
buitenaf leiden tot veranderingen in de samenstelling van de
natuurlijke gezelschappen die zich allereerst uiten in de verdwijning van de meest kwetsbare soorten en tenslotte bij sterke
beïnvloeding tot vérgaande verarming en een excessieve toeneming van bepaalde species (bij voorbeeld hypertrofiëring).
Hier vervullen de natuurlijke systemen een signaalfunctie: een
afnemen of toenemen kan een indicatie en graadmeter zijn
voor de aantasting.
Het afwezig zijn van een zelfregelende werking kan voelbaar zijn waar de mens ten behoeve van de voedselproduktie
overgaat tot het telen varr cultuurgewassen en het houden
van vee. Hier kunnen natuurlijke elementen van terugkoppeling ontbreken zodat de mens voortdurend moet bewaken
en interveniëren (bij voorbeeld door het gebruik van antibiotica en pesticiden). Dit houdt niet in dat men zich bij de
landbouw en veeteelt te weinig bewust is van de ecologische
principes en wetmatigheden.
Men maakt daar reeds lange tijd gebruik van verworven
ecologisch inzicht (bij voorbeeld vruchtwisseling, combinatie
gras- bouwland e.d.).
Bij het bewoonbaar maken van zijn omgeving heeft de mens
van oudsher getracht zijn fysieke milieu te verbeteren en strijd
moeten leveren tegen hem bedreigende organismen (ziekteverwekkers, plaagsoorten). Wat dit laatste betreft is er ook thans
nog behoefte aan activiteiten. Hierbij is het van belang de
eventuele neveneffecten van de noodzakelijk geachte maatregelen in het oog te houden. In dit verband kan bij voorbeeld gewezen worden op de chemische bestrijdingsmethoden die vaak
zelf weer aparte milieuproblemen blijken op te roepen.
Bij de aantasting van het milieu gaat de aandacht primair
uit naar de invloed ervan op de gezondheid van de mens en
daarom dus meer ook naar de effecten op de andere organismen.
Voor zover het de chemische verontreiniging betreft zijn het
vooral de xenobiotische stoffen, dat wil zeggen de chemische
verbindingen die vreemd zijn voor biologische systemen - met
name de door de mens gesynthetiseerde chemicaliën - die
zorgen baren. Bij de confrontatie van de organismen met de
chemische substanties in het milieu kan men onderscheid

maken tussen enerzijds de eventuele toxische effecten van de
stoffen op de organismen en anderzijds de invloed van de organismen op de chemicaliën.
Immers, op verschillende wijzen kunnen chemische stoffen
door organismen actief (bij voorbeeld door de mens) en passief (bij voorbeeld via trekkende vogels en vissen) naar de andere compartimenten getransporteerd en daarover gedistribueerd worden.
De ecologische wetmatigheid dat organismen in de natuur
elkaar tot voedsel dienen maakt dat persistente chemische verbindingen (bij voorbeeld bepaalde gechloreerde koolwaterstoffen) in de voedselketens doorgegeven worden met als resultaat voor elke schakel een hogere concentratie *). Hierbij
valt vooral de specifieke brugfunctie op die het plantaardige
leven vervult bij het transport van de chemicaliën uit het fysieke milieu naar het dierlijke leven, dus ook naar de mens.
Hier manifesteert zich een bijzondere vorm van voedingsmiddelencontaminatie die als zodanig een belangrijk punt van milieuhygiënische zorg vormt.
Voor de accumulatie- en concentratieniveaus van de chemische verbindingen in de organismen is, naast de fysisch-chemische eigenschappen van de chemicaliën (bij voorbeeld hun oplosbaarheid in vet), weer van belang de snelheid waarmede de
stoffen toegevoerd en geëlimineerd worden.
Voor de eliminatie van de ongewenste stoffen is in het voorafgaande reeds diverse malen gewezen op het vermogen van
organismen de verbindingen via biochemische reacties te modificeren en meestal zelfs geheel af te breken (zuiveringsfunctie).
De processen in water en bodem waarbij vooral micro-organismen een rol spelen worden meestal gecategoriseerd onder
het begrip biologische zelfreiniging. Exploitatie van dit vermogen vindt reeds op uitgebreide schaal plaats in de vorm van
afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Uit het bovenstaande zou men als algemene regel kunnen
concluderen dat het ten aanzien van de introductie van xenobiotische en andere chemische stoffen in het milieu van groot
belang is dat de substanties vatbaar zijn voor afbraak en zo
mogelijk geschikt om opgenomen te worden in natuurlijke
kringlopen (recirculatie).
Grenswaarden ten aanzien van de hoeveelheid van bepaalde
stoffen die in de biosfeer worden gebracht kunnen alleen maar
worden vastgesteld wanneer rekening gehouden wordt met die
factoren die uiteindelijk het niveau van de ophoping bepalen,
met name de processen die bij de eliminatie van de stoffen betrokken zijn. Want zelfs in geval van een zeer geringe toevoersnelheid van een kleine hoeveelheid stof in de biosfeer zal,
wanneer de eliminatie nóg minder snel verloopt, in een of
meer van de genoemde compartimenten ophoping onvermijdelijk gaan optreden. Uit het voorafgaande volgt dat bij de
chemische milieuvervuiling de stoffen, die toxisch zijn voor de
organismen werkzaam in de biologische zelfreinigingsprocessen, als bijzonder gevaarlijk moeten worden beschouwd. Zij
beschadigen immers de reinigingscapaciteit met als gevolg dat
de eliminatiesnelheid van de stof zelf, maar ook die van andere stoffen vertraagd wordt. Hier zal dus een sterke algemene
ophoping van verontreinigende substanties kunnen plaatsvinden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat gebruikmaking
van de biologische zelfreinigingsprocessen, bij te sterke belasting nivellerend werkt op de ter plaatse aanwezige ecosystemen.
Ten slotte dient hier nog te worden ingegaan op de centrale
plaats van de mens. De noodzakelijkheid van milieuhygiëne,
respectievelijk de behoefte aan milieubeheer komt immers
voort uit de bijzondere positie die de mens onder de op aarde
levende organismen inneemt en die irr het bijzonder tot uiting
komt doordat hij zelf op steeds grotere schaal de oorzaak van
de verstoring van natuurlijke evenwichten is geworden.
Als bijzondere eigenschap van de mens kan daarbij worden
genoemd dat hij tot nog toe, meer dan enig ander organisme,
*) Zie figuur 5.
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Figuur 5.
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ten aanzien van de industriële produktie in verband met haar
milieuhygiënische consequenties moeilijk te formuleren zijn.
Bij vestiging, van nieuwe en bij uitbreiding of produktieverandering van bestaande bedrijven spelen - gezien vanuit milieuhygiënisch oogpunt - soms alleen maar lokale, soms regionale en in een aantal gevallen ook nationale belangen een
rol. Een zorgvuldige afweging van de milieuhygiënische consequenties dient dan ook te geschieden op de verschillende
daarmee corresponderende bestuursniveaus, waarbij meer inzicht in die consequenties een eerste vereiste is. Research
met betrekking tot de milieuhygiënische betekenis van allerlei
vormen van industriële produktie is daarom van groot belang.
Op basis van meer kennis inzake de milieubelastende werking van allerlei produktieprocessen en de mogelijkheden
tot beperking van die belasting, kan men tot een meer evenwichtige keuze en een meer verantwoord beleid komen inzake industrialisatie en vestiging van bedrijven. Die meerdere
kennis is in het bijzonder ook van belang met het oog op een
goede ruimtelijke ordening. Bij het bepalen van gebieden die
voor bedrijfsvestiging en die voor andere doeleinden, zoals
bij voorbeeld wonen, zijn bestemd moet thans nog te zeer
gewerkt worden met globale inzichten en vrij grove vuistregels over de meest wenselijke situering, terwijl anderzijds
bij vestiging van een bedrijf op het eenmaal als industrieterrein aangewezen gebied er vaak onvoldoende op gelet wordt
of het bedrijf daar wel past gezien zijn aard en gelet op de
1.4. Milieuhygiëne in wijder verband
bestemming van de aangrenzende gebieden. Overigens zal
men bij het te voeren algemene industrialisatiebeleid in ons
land meer en meer voor de vraag komen te staan welke vorI. 4.1. Inleiding
men van industriële produktie wel en welke niet moeten worDe grote verscheidenheid aan ontwikkelingen binnen de den nagestreefd, gelet op de vele andere vormen van milieusamenleving, welke effecten heeft op de kwaliteit van het belasting die een dicht bevolkt land eigen zijn.
milieu is er oorzaak van dat de milieuhygiëne rechtstreeks
De tertiaire produktie, de sector van de dienstverlening,
betrokken is bij een groot aantal door de mens ontwikkelde die een steeds groter aandeel in het totaal aantal arbeidsplaatactiviteiten. Voorafgaande aan een meer gedetailleerde be- sen gaat innemen, veroorzaakt op het oog weinig rechtstreekse
handeling daarvan, zoals die is vervat in het tweede deel van milieubelasting. Er is echter een afgeleid effect dat de aande urgentienota, getiteld urgentieprogramma heeft het zin dacht vraagt. De snelle groei van de dienstensector is meer
enkele onderwerpen meer in hun algemeenheid hier aan de nog dan de industriële produktie nauw verbonden met het
orde te stellen en vervolgens nader in te gaan op de relatie verstedelijkircgsproces, dat zich in zijn huidige vorm manifestussen de milieuhygiëne en een drietal andere gebieden van teert in een sterke concentratie van werkgelegenheid op een
overheidszorg.
beperkt aantal plaatsen in het stedelijk gebied, waaromheen
De produktie van goederen en diensten neemt een zeer zich tot op steeds grotere afstand de urbane en suburbane
belangrijke plaats in binnen het totaal van activiteiten dat woongebieden groeperen. Hieruit resulteert een toenemende
door de mens wordt ontplooid. Er is daarbij telkens sprake verplaatsingsbehoefte met specifieke milieuhygiënische convan een bepaalde relatie tot en een zekere beïnvloeding van sequenties.
het milieu.
Het verkeer vergt om verschillende redenen steeds meer
Van oudsher is de agrarische produktie het meest milieu- aandacht bij de zorg voor de hygiëne van het milieu.
gebonden omdat zij sterk afhankelijk is van allerlei milieuEr bestaat een nauw verband tussen de wijze waarop de
condities. Bepaalde milieubelastingen zoals bodemverzilting, samenleving functioneert en de beschikbare verkeers- en versommige vormen van luchtverontreiniging e.d. hebben een voersmogelijkheden. Onze maatschappij is in hoge mate afnadelige invloed op de produktie. Omgekeerd kunnen een hankelijk geworden van het snelle transport van personen
aantal vormen van de moderne, gerationaliseerde en geïn- en goederen naar ieder gewenst punt. Voor Nederland ligt
tensiveerde agrarische produktie belangrijke consequenties daarbij, wat het binnenlands vervoer betreft, het hoofdachebben voor het milieu.
cent op het wegverkeer.
Bij het uitzetten van de algemene beleidslijnen inzake de
De toename van de verkeersbehoeften is in belangrijke
ontwikkeling en herstructurering van land- en tuinbouw zul- mate opgevangen door de individuele motorisering - bromlen de verschillende milieuhygiënische aspecten mede in be- fiets en auto - waaruit tegelijk nieuwe verp!aatsingsbehoefschouwing moeten worden genomen. Hetzelfde zal het ge- ten zijn ontstaan. De groei van het particuliere autobezit
val dienen te zijn bij het beleid inzake allerlei niet-agrarische leidde in weinige jaren tot een ongekende intensivering van
activiteiten die het milieu belasten en waaruit gevolgen voort- het wegverkeer. Van de problemen die dit met zich meebracht
vloeien voor de agrarische produktie.
vergden de verkeersonveiligheid en de ontoereikende infraEen zorgvuldige afweging van de verschillende belangen structuur alle aandacht. Maatregelen en voorzieningen tot
zal in toenemende mate mede vanuit milieuhygiënisch stand- verbetering bleken steeds gepaard te gaan met een toenemend
punt dienen te geschieden. De industriële produktie kan - ruimtebeslag en ernstige consequenties voor het gebouwde
al naar gelang - een geringe of een aanmerkelijke belasting en niet-gebouwde milieu. Tot voor kort was het ruimtebeslag
van het milieu met zich mee brengen. Daarbij speelt niet al- het meest op de voorgrond tredende probleem dat door de
leen de aard van de produktie een rol, maar zeker ook de motorisering werd veroorzaakt. Pas in de laatste jaren, nu
schaal, de wijze van bedrijfsvoering en de situering van de de intensiteit van het verkeer in een uiterst kort tijdbestekj
bedrijven.
verveelvoudigd is, gaat de toename van de totale milieubeBovendien lopen de vormen van milieubelasting sterk uit- lasting belangrijk meespreken.
een: luchtverontreiniging, waterverontreiniging, geluidshinDit houdt in dat uit meer gezichtshoeken grenzen gesteld
der, bodemverontreiniging. Dit houdt in dat algemene regels moeten worden aan aspecten van de motorisering. Tegelijk
in staat is gebleken de schadelijke terugslag van zijn handelwijze ten opzichte van zijn milieu te ontwijken. Dit is mogelijk
geweest door toepassing van een aantal kunstgrepen die over
het algemeen slechts een oplossing van tijdelijke aard verschaften. De behoefte aan een grotere ecologische inpasbaarheid is op alle terreinen van het menselijk handelen in toenemende mate voelbaar geworden.
Thans is dan het moment aangebroken dat de mens gedwongen is in zijn antropocentrische handelwijze naast allerlei
andere waarden (bij voorbeeld op sociaal en economisch gebied) sterker dan ooit het milieu als grensstellende waarde op
te nemen.
Het is echter niet alleen de kwaliteit van de ingrepen die
door hun dikwijls anti-ecologische karakter zulke grote verstoringen in het natuurlijke milieu veroorzaken, maar vooral ook
hun toenemende kwantiteit. Dit laatste houdt meer verband
met de nog steeds groeiende menselijke bevolking en vooral
met de toenemende consumptie per hoofd. Zoals bij zovele
processen die in dit hoofdstuk verloop waarin de groei van de
menselijke populatie in eerste instantie bepaald wordt door het
geboorte- en sterftecijfer.
Hier dringt zich de vraag op hoe in de toekomst de relatie
tussen de milieuhygiënische problematiek en de omvang van
de bevolking zal zijn.
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wordt daarmee de noodzaak aangegeven op een nog breder
front te zoeken naar alle mogelijkheden om de samenleving,
die verkeersmiddelen, die verkeerssystemen en die ruimtelijke structuur te geven, waarbij een optimale verhouding gewaarborgd wordt tussen communicatie enerzijds en het milieu
in de meest ruime zin anderzijds.
Wanneer men uitgaat van de huidige situatie dan zijn het
niet uitsluitend het individuele woon-werkverkeer en het
goederentransport langs de weg - een factor van betekenis
in een doorvoerland - die toenemende problemen oproepen.
Het recreatieverkeer en het sociale verkeer voegen zich daar
bij. De frequentie van de verplaatsingen per auto, motor en
bromfiets in de avonduren en in de weekends geven een ontwikkeling te zien waardoor woongebieden en recreatiegebieden kwaliteiten verliezen die nauw te maken hebben met
hun hoofdfunctie.
De mogelijkheden om de milieu-effecten van de groter
wordende verkeersdruk terug te dringen liggen verspreid
over een aantal terreinen.
Er is allereerst de opgave om op zo kort mogelijke termijn
de emissie aan lawaai en luchtverontreiniging van auto's,
motorrijwielen en bromfietsen te verminderen. Het zal duidelijk zijn dat het stellen van normen ter zake van toelaatbare emissies primair een internationale aangelegenheid is.
De regeringen van de sterk gemotoriseerde landen moeten
zoveel mogelijk gezamenlijk tot gelijkluidende bepalingen
komen. Een strenger toezicht op de naleving van reeds bestaande normen is voorts geboden. Het ontwikkelen van eenvoudige, maar doelmatige controle-apparatuur, zoals op dit
moment voor het meten van lawaaibronnen van het wegverkeer geschiedt, is daarom urgent.
Goed openbaar vervoer, vormt een belangrijk middel om
met name in de verstedelijkte gebieden het congestieprobleem
en de milieuaantasting terug te dringen. Trein, metro, tram
en trolleybus lijken daarbij uit een oogpunt van milieuhygiëne
wellicht de beste mogelijkheden te bieden.
Een goed functionerend stelsel van openbaar vervoer zal
er nooit toe leiden dat elk gebruik van particuliere vervoermiddelen overbodig wordt. Er zullen altijd vele ongedekte
vervoersbehoeften overblijven. Het gaat er echter om beide
systemen op elkaar af stemmen. Het stimuleren van een selectief autogebruik is daartoe bij voorbeeld noodzakelijk.
Stedebouwkundige maatregelen en het instrumentarium
van de ruimtelijke ordening in het algemeen vormen een belangrijk middel om verkeersstromen te geleiden en te beïnvloeden. Regulering van het verkeer speelt bij de planning
van nieuwe uitbreidingen, de reconstructie van bebouwde
gebieden en het traceren van interlokale verbindingen een
belangrijke rol. Het voorkomen van congestie, het dienen
van de verkeersveiligheid en een efficiënt ruimtegebruik zijn
daarbij van ouds belangrijke uitgangspunten. Men zal echter
in toenemende mate rekening moeten houden met de storende werking van intensieve verkeersstromen op het leefklimaat
binnen het gebouwde milieu. Het is daarom noodzakelijk dat
op korte termijn milieuhygiënische criteria ontwikkeld worden
met betrekking tot de vereiste afstand tussen de verschillende
typen van verkeersroutes en de aangrenzende of nabijgelegen
woonbebouwing. Evenzo is er behoefte aan richtlijnen over
de aan te houden afstanden tussen druk bereden wegen enerzijds en werkgebieden, natuurterreinen en recreatiegebieden
anderzijds. Een ruimere menging van functies in één plangebied, waardoor althans een deel van de bewoners dichter
bij huis werk kan vinden, moet mogelijk geacht worden, omdat verschillende soorten van bedrijven - vooral die in de
tertiaire sector — zich zeer wel laten verenigen met een bestemming woonbebouwing.
Tevens moet de vraag onder ogen worden gezien in hoeverre bepaalde tekorten van het huidige woonmilieu - verkeerde woonvormen en gebrekkige woonomgeving — verantwoordclijk gesteld kunnen worden voor de sterke toename van het recreatieverkeer en in hoeverre het mogelijk

is toekomstige woongebieden ook in dit opzicht meer „selfsupporting" te maken.
I. 4.2. Milieuhygiëne en sociaal-economische
ling

ontwikke-

1. Tegenwoordig wordt nogal eens gesteld dat de materiële
consumptiegoederenvoorziening dient te worden afgeremd
terwijl veel meer nadruk dan voorheen dient te worden gelegd op de produktie van goederen en diensten ten behoeve
van het welzijn met inbegrip van de milieuverbetering.
Een scherp onderscheid tussen „welvaarts"- en „welzijns"goederen werkt misverstanden in de hand. Alles wat in de
totale individuele en collectieve, materiële en immateriële
behoeften van onze maatschappij voorziet legt immers doorgaans beslag op schaarse middelen en eist daarmee een
stuk van de totale welvaart op. Beschouwd vanuit de claim op
onze schaarse middelen, kan derhalve het maatschappelijke
welvaartsstreven het hele pakket van te realiseren goederen
en diensten bevatten. Er is dan ook geen aanleiding toe, een
verbetering van het milieu als ,;welzijns"-produktie buiten
het welvaartsstreven te plaatsen. Integendeel, het milieuhygiënisch beleid, de zorg voor de kwaliteit van het milieu,
dient als een belangrijke maatschappelijke prioriteit, een duidelijk stempel te drukken op de gehele aanwending van onze
schaarse middelen, op de totale techniek van de voortbrenging
en op de consumptie zelf. De claim van de milieuhygiëne
reikt verder dan het bedrag dat nodig is om de zeer ernstige
vormen van milieuverontreiniging te bestrijden. Het gaat om
een wezenlijk herstel van het evenwicht - dat steeds meer
verloren gaat - tussen onze wijze van produktie en consumptie en het gezonde milieu van mens, dier en plant.
Het streven naar verbetering van het milieu kan in een
nevenschikking worden gezien tot andere belangrijke maatschappelijke desiderata waartoe, naast andere doelstellingen,
ook de bekende reeks van sociaal-economische doelstellingen
behoort. Dit alles geeft inhoud aan het totale maatschappelijke welvaartsstreven waarbinnen een voortdurende politieke
afweging moet plaatshebben over de mate waarin de verschillende doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een en
ander uiteraard met inachtneming van de „limieten" welke
zich, wellicht sterker dan thans wordt verondersteld, voor de
beslissingen zowel op macroniveau als voor de aanwending
van produktiefactoren op microniveau in de toekomst zullen
doen gelden.
2. Milieuhygiëne en structuurbeleid
De voortschrijdende sociaal-economische ontwikkeling
vereist een steeds verdergaande integratie van economische,
ruimtelijke en milieuhygiënische beleidsinstrumenten.
Een wezenlijke ombuiging van de toenemende milieuverontreiniging welke op korte termijn als een algemeen aanvaarde noodzaak wordt nagestreefd, zal reeds verschuivingen
in verschillende sectoren en regio's van onze economie noodzakelijk maken. Deze verschuivingen zullen mede optreden
doordat de bestrijding van de milieuverontreiniging ook in
internationaal verband wijzigingen in de gegeven arbeidsverdeling met zich meebrengt. In verband hiermede is het van
groot belang dat reeds in het huidige stadium van het structuurbeleid, de milieuhygiënische uitgangspunten zo veel mogelijk worden verdisconteerd. Bij de aanwending van produktiefactoren waartoe ook schaarse milieucomponenten behoren moet veel consequenter de maatschappelijk juiste stuurfunctie van kosten en prijzen worden doorgevoerd. De traditionele bedrijfs-economische kosten dienen dan te worden aangevuld met de kosten van milieuhygiënische voorzieningen
enerzijds en, tot op zekere hoogte, met de maatschappelijke
kosten van technisch voorlopig niet elimineerbare milieuaantastingen.
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vanuit hun eigen vakgebied de zorg voor de kwaliteit van het
leefmilieu benaderen kan men een zeker accentverschil onderkennen. De milieuhygiëne doét dit vooral vanuit het existentie-aspect. Zij tracht zo goed mogelijk de voorwaarden op
te sporen en te formuleren waarvan het milieu in het bijzonder in fysisch, chemisch en biologisch opzicht moet voldoen
met het oog op een optimaal bestaan van de mens. De milieuhygiëne vindt haar oorspronkelijk uitgangspunt in de bescherming van de gezondheid; gezondheid genomen in de ruime betekenis van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. De milieuhygiëne heeft daarbij in het bijzonder ook het
oog gericht op de mens als biologisch wezen, dat deel uitmaakt van het totale ecosysteem van de aarde als zodanig.
Bij de ruimtelijke ordening spelen existentie en functioneren
beide een belangrijke rol. De relatie mens-milieu wordt
hier meer benaderd vanuit het functionele aspect omdat vooral het handelen van de mens ten opzichte van het milieu centraal staat. De ruimtelijke ordening heeft dan ook nauw te maken met de mens als maatschappelijk functionerend en rationeel handelend wezen, dat een veelheid van activiteiten
ontplooit juist terwille van zijn bestaan. Die activiteiten vergen ruimte, ruimte om te wonen, te werken, te recreëren,
ruimte voor onderwijs, vorming, communicatie, gezondheidszorg enzovoorts. Deze uiteenlopende aanspraken op de ruim3. Milieuhygiëne en energiebeleid
te dienen op harmonische wijze op elkaar te worden afgeBinnen het streven om belangrijke beleidsdoelstellingen stemd. Maar die aanspraken zijn niet constant, zij veranderen
zowel ten aanzien van de milieuhygiëne alsook op andere met de ontwikkelingen in de samenleving en daarom is er
terreinen zoveel mogelijk met elkaar in harmonie te brengen sprake van een voortdurend proces. Waar de ruimtelijke planspeelt de relatie tussen het milieuhygiënische beleid en de ning - het planmatig toebedelen van een zo goed mogelijke
energiepolitiek wel een zeer bijzondere rol. Een fundamente- plaats aan elk van de vele individuele en maatschappelijke
le bezinning op de onderling samenhangende uitgangspunten functies — overgaat in wat in feite pas ruimtelijke ordening is:
van beide beleidsterreinen en hun verwezenlijking door mid- het beleid inzake het omgaan met de ruimte overeenkomstig
del van op elkaar afgestemde instrumenten komt de onder- het vooraf geformuleerde ruimtelijke plan, wordt het raakgetekende dan ook essentieel voor. Hij wil deze problematiek vlak met de milieuhygiëne duidelijk zichtbaar. Want de ruimin de Interdepartementale Commissie voor de Kernenergie te is geen abstract gegeven, maar een stuk concrete werkelijken de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de heid, een deel van het bestaande milieu waaraan soms een
Milieuhygiëne aan de orde stellen met het oog op de in- andere functie wordt gegeven, soms nieuwe functies worden
breng van milieuhygiënische kant in het bredere overleg — in toegevoegd of waarvan bestaande functies worden verstrekt.
eerste instantie op ambtelijk niveau - dat naar zijn mening
De milieuhygiëne streeft naar een zo goed mogelijk evenop niet al te lange termijn ter zake dient te worden geopend. wicht in het proces van wisselwerking tussen mens en milieu.
Door de activiteiten die de mens ontplooit - met de bedoeling om de kwaliteit van zijn bestaan te verhogen - brengt
4. Toekomstige sociaal-economische ontwikkeling
hij veranderingen aan in het milieu. Het aanpassingsvermoDe verdergaande sociaal-economische ontwikkeling zal gen van mens én milieu maakt het mogelijk dat daarbij een
zich veel meer dan voorheen los moeten maken van de opti- nieuw evenwicht op een ander niveau tot stand kan komen.
maal geachte aanwending van als gegeven beschouwde (proMaar dit proces is aan grenzen gebonden. De veranderinduktie) middelen, van de gegeven technologie en van gege- gen van het milieu worden op de mens gereflecteerd: ingrepen
ven consumentenvoorkeuren. De nadruk zal vooral gelegd in het milieu die duidelijk als milieubedervend zijn aan te
moeten worden op de vraag hoe een zo duurzaam mogelijke merken, treffen de mens uiteindelijk in zijn existentie. Een aanaanwending van de middelen, een overgang naar schonere vaardbaar evenwicht is dan niet meer aanwezig. Een nieuw
produktieprocessen en een mentaliteitswijziging van de con- evenwicht komt niet dan slechts met de grootste moeite tot
sumenten kunnen worden bereikt.
stand omdat er grenzen zijn overschreden. Het traceren van
Op de rol die te dien aanzien in het kader van het milieu- grenzen waarbinnen het zo noodzakelijke evenwicht bereikt
hygiënisch beleid kan worden gespeeld zal in hoofdstuk 1 kan worden is één van de hoofdopgaven van de milieuhyvan deel II (Milieuhygiënisch beleid) worden teruggekomen. giëne. Het grensstellende karakter van de milieuhygiëne
komt hier tot uitdrukking, want het evenwicht is nodig om
het menselijk bestaan veilig te stellen.
I. 4.3. Milieuhygiëne en ruimtelijke ordening
De ruimtelijke ordening tracht de ruimtevragende activiteiOnderlinge verhouding
ten van de mens, die in het gegeven milieu moeten worden
Er bestaat een nauwe verwantschap tussen basisdoelstellin- ingepast, zo op elkaar af te stemmen dat zoveel mogelijk acgen van de ruimtelijke ordening en de milieuhygiëne. Zowel tiviteiten kunnen plaatsvinden zonder dat zij met elkaar in conflict komen en zonder dat zij het milieu zodanig aantasten
de ruimtelijke ordening als de milieuhygiëne streven - naast
dat er — door de zoeven genoemde reflecterende werking andere takken van overheidszorg - naar een leefmilieu voor
de mens van zodanige kwaliteit, dat hij zich daarin optimaal sprake is van een verarming of bedreiging van het menselijk
kan ontplooien. Die ontplooiing betreft zowel zijn existentie - bestaan. Bij dit proces van ruimtelijke organisatie van de samenleving komt het coördinerende karakter van de ruimtezijn bestaan en voortbestaan - als zijn handelen, zijn individueel en collectief functioneren in de samenleving. Bij het lijke ordening met betrekking tot het ruimtegebruik naar
streven naar een optimaal leefmilieu vullen de ruimtelijke or- voren.
dening en de milieuhygiëne elkaar aan.
Waar ruimtelijke ordening en milieuhygiëne beide ernaar
Beide zijn ten nauwste betrokken én bij de existerende streven het physieke leefmilieu van de mens optimaal te doen
én bij de functionerende mens. In deze wijze waarop zij elk zijn vullen zij elkaar aan. Ruimtelijke ordening is een van de
Op iets langere termijn is een „sanering" van de huidige milieuverontreiniging en een vertaling ervan in economische
calculaties niet meer voldoende. De verschillende beleidsmaatregelen zullen meer op elkaar moeten worden afgestemd en
het geheel zal daarmee meer dan thans het geval is richtinggevend dienen te fungeren. Zo zal met name een goede onderlinge afstemming moeten plaatsvinden tussen het milieuhygiënisch beleid en het sectorale en regionale structuurbeleid.
Deze afstemming moet worden gericht op een verwerking
van de milieuhygiënische aspekten bij het beoordelen van de
vraag welke activiteiten op welke plaatsen in ons land moeten
worden gestimuleerd dan wel ontmoedigd. Een systematische begeleiding vanuit het milieuhygiënische beleid van de
regionale en sectorstructuurpolitiek lijkt daarvoor onmisbaar.
Ten einde de juiste beleidsmaatregelen tijdig te kunnen voorbereiden is reeds thans een intensivering van het economisch
onderzoek dringend noodzakelijk.
Ten behoeve van de milieuhygiëne zullen vele, thans nog
ontbrekende gegevens dienen te worden verzameld over de
schadelijke effecten van allerlei soorten verontreinigingen
enerzijds en over de kosten van bestrijdingsmaatregelen in
relatie tot verschillende niveaus van zuivering anderzijds.
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onmisbare instrumenten bij het realiseren van een milieuhygiënisch beleid. De milieuhygiëne is een van de belangrijke middelen om tot een goede ruimtelijke ordening te komen.
Coördinatie
De Regering heeft bij het begin van deze kabinetsperiode
haar standpunt vastgelegd omtrent de coördinatie op het terrein van de ruimtelijke ordening en de hygiëne. In de aan
de Tweede Kamer gerichte brief van 1 oktober 1971 van de
Minister-President wordt gesteld dat:
„het beleid van de ruimtelijke ordening in ruime zin gericht zal moeten zijn op de afweging en integratie varr alle
aspecten, die bij de inrichting en de bestemming van de ruimte een rol spelen. Daarvoor dienen alle overheidstaken, die
de ruimtelijke structuur en de kwaliteit van de omgeving van
de mens beïnvloeden, in één perspectief te worden samengebracht.".
Op regeringsniveau worden belangrijke beleidsbeslissingen
met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieuhygiëne
voorbereid door de Raad voor de Ruimtelijke Ordening uit
de Ministerraad. Hierbij wordt de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die als coördinerend Minister van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening optreedt,
voor wat de milieuhygiëne betreft ter zijde gestaan door de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Milieuhygiëne en ruimtelijke ordening in de praktijk
Wanneer nu meer in concreto wordt nagegaan op welke
wijze milieuhygiëne en ruimtelijke ordening gezamenlijk kunnen werken aan de totstandkoming van een goed physiek leefmilieu voor de mens, dan kan allereerst worden gewezen op
het belang van het opnemen en verwerken van milieuhygienische criteria in de ruimtelijke planning op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau. Daartoe is noodzakelijk zoveel mogelijk alle relevante milieuhygiënische criteria op te
sporen en, op al die gebieden waar dat mogelijk is, nader te
ontwikkelen tot richtlijnen, maten, getallen enzovoorts. Daar
waar geen kwantitatieve gegevens verstrekt kunnen worden
moet aan die criteria vorm gegeven worden door het zo expliciet mogelijk formuleren van de uit een oogpunt van milieuhygiëne na te streven doelstellingen. Op deze wijze kan aan
de ruimtelijke ordening de zo noodzakelijke bijstand worden
verleend bij het opstellen van ruimtelijke modellen en het maken van bestemmingsplannen.
Omgekeerd kunnen die modellen en plannen in belangrijke mate bijdragen aan het te voeren milieuhygiënische beleid wanneer daarin meer nog dan tot nu toe aandacht geschonken wordt aan de milieuhygiënische aspecten en consequenties van de in het gebied onder te brengen bestemmingen. Zo kunnen streekplannen en vaak geldt hetzelfde voor
(inter)"gemeentelijke structuurplannen:
- meer richtlijnen bevatten over de aard van de bedrijven
die men in de tot industrie- of bedrijfsterrein bestemde gebieden toelaatbaar acht, gezien hun milieuhygiënische consequenties voor aangrenzende of nabijgelegen bestemming;
- rond industrieterreinen, hoofdverkeersverbindingen, hoogspanningsleidingen, leidingstraten, aanvliegroutes van luchtvaartterreinen e.d. een zonering opnemen met aanduiding van
de bestemmingen die in deze zones wél c.q. in geen geval toelaatbaar te achten zijn uit milieuhygiënisch oogpunt (zgn.
negatieve bestemming);
- een beschouwing bevatten over de ruimtelijke implicaties van de drinkwatervoorziening, de afvalwaterzuivering
en de vuilverwijdering, mede gelet op de te verwachten bevolkingsgroei, industrialisatie e.d.;
- meer aandacht schenken aan de ruimtelijke aspecten
van milieuhygiënische voorzieningen die nodig zijn voor de in

het plangebied gelegen watersportgebieden, kampeerterreinen, centra voor dagrecreatie (o.a. in verband met bewaking van de kwaliteit van het water, en de verwijdering van
vaste en vloeibare afvalstoffen).
Bij de gemeentelijke bestemmingsplannen, waarbij bindende voorschriften ten aanzien van de bestemming worden gegeven, dienen alle relevante milieuhygiënische aspecten te
worden verdisconteerd.
Men kan daarbij met name denken aan noodzakelijke afstanden tussen woonbebouwing, scholen, ziekenhuizen, kantoren e.d. enerzijds en industrieterreinen, hoofdverkeerswegen
(ook wijkaders), begraafplaatsen, zuiveringsinstallaties, vuilstortplaatsen e.d. anderzijds; maar ook aan bij voorbeeld de
consequenties van het oprichten van hoge gebouwen voor het
functioneren van de schoorstenen van omringende bebouwing.
Behalve deze meer technische milieuhygiënische aspecten
gaat het er uiteraard ook om dat bij nieuwbouw of uitbreiding van de bebouwing een milieu tot stand komt met een
hoge kwaliteit aan belevingswaarde en leefbaarheid. Dat
geldt wel heel in het bijzonder voor het woonmilieu. Omdat
woning en woonomgeving zo nauw te maken hebben met de
existerende mens neemt in de milieuhygiëne de hygiëne van
het wonen een afzonderlijke plaats in. De aandacht van dit
onderdeel van de milieuhygiëne is in het bijzonder gericht
op onder meer de woonvorm, de uitrusting van de woning
en de hoedanigheid van de woonomgeving in relatie tot het
welzijn van de bewoner.
De voorschriften bij het gemeentelijk bestemmingsplan geven regels over het gebruik van de gronden en dat van de opstallen op de grond. Hier is een mogelijkheid aanwezig ook
regels te geven in het belang van de milieuhygiëne, die in
het bijzonder van nut kunnen zijn om vestiging van hinder veroorzakende bedrijven te voorkomen of te reguleren. De indruk bestaat dat van deze mogelijkheid, die voordelen heeft
boven die via de Hinderwet, niet altijd een optimaal gebruik
wordt gemaakt. De moeilijkheid om op dit punt de juiste formuleringen in de voorschriften op te nemen kan hieraan debet zijn. Het verdient daarom aanbeveling na te gaan in hoeverre de gemeentebesturen hierbij geholpen kunnen worden
door het ontwerpen van een aantal modelbepalingen als uitgangspunt voor het redigeren van de bestemmingsvoorschriften.
I. 4.4. Milieuhygiëne en natuur- en landschapsbehoud
Het behoud van de natuur is, vanwege de nadrukkelijk
maatschappelijke relevantie, een zaak geworden die een ieder
aangaat. De bewustwording daarvan heeft zich vooral de
laatste jaren gemanifesteerd. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek hebben hiertoe bijgedragen, evenals de ervaring dat wat nog rest als het ware voor de ogen verdwijnt
(natuurgebieden die ten offer vallen aan ruimtevragende ontwikkelingen als stedelijke bebouwingen, de aanleg van industrieterreinen, militaire oefenterreinen, verkeerswegen, e t c ) .
Bovendien is er de gewaarwording van een toenemend milieubederf door vervuiling en rustverstoring. Daarbij wordt
het steeds duidelijker dat de natuur meer is dan een decor.
Onder het begrip natuur kan men groeperen die landschappen die geheel of gedeeltelijk zijn opgebouwd uit natuurgebieden, dat wil zeggen gebieden met een deels spontane flora en
fauna. Het behoud van die gebieden, bestaande uit meer of
minder natuurlijke milieus is van belang omdat zij een groot
aantal functies bezitten. Verschillende daarvan werden al
door de klassieke natuurbescherming onderkend. Zij kunnen
als ethisch-esthetische, cultuurhistorische en (zuiver) wetenschappelijke functies worden aangemerkt. Andere functies
werd men zich eerst later bewust. Tot deze categorie kunnen de recreatieve, milieuhygiënische en regulator-functies
worden gerekend. Aan deze laatste functies wordt tegenwoordig grote waarde toegekend, maar het voortbestaan van
deze functies wordt evenzeer door aantasting bedreigd. Uiteraard behoeven ook verdere functies als die voor wetenschap
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en praktijk de aandacht. Zij blijven echter binnen het beperkte kader van deze paragraaf verder onvermeld. Uitgaande van
de boven in het kort geschetste functies vallen er tal van argumenten te noemen die het behoud van de natuur noodzakelijk maken.
Een nadere beschouwing van natuurbehoud en milieuhygiëne toont al snel dat een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten gelden. Het natuurbehoud levert zowel voor het
fysiek als voor het psychisch welbevinden van de mens een
belangrijke bijdrage.
De veelheid van soorten, de complexe relaties en de hieruit voortvloeiende stabiliteit van de natuurlijke of half natuurlijke milieus is van belang voor de handhaving van het
natuurlijk evenwicht in het cultuurlandschap.
Plagen en epidemieën kunnen hierdoor positief worden
beïnvloed (regulator-functie). De betekenis van de milieuhygiënische" en regulator-functies wordt als gevolg van de
snel toenemende vervuiling steeds duidelijker.
Ook het individueel fysiek welbevinden van de mens die
in deze natuurgebieden veelal nog een niet vervuilde bodem,
schoon water en frisse lucht zal vinden wordt hiermee duidelijk gediend. Het psychisch welbevinden wordt gunstig beïnvloed door de rust, de verscheidenheid en het anders zijn
dan de woonomgeving. Uit het vorenstaande blijkt duidelijk
dat aspecten als stabiliteit, diversiteit en esthetiek, die in het
natuurbehoud als belangrijke uitgangspunten gelden, voor
het milieuhygiënisch beleid eveneens van betekenis zijn. Van
de andere kant kan een duidelijk gericht milieuhygiënisch beleid een rol spelen ten behoeve van het natuurbehoud.
Het is zonder meer duidelijk dat het tegengaan van aantasting, hetgeen in het milieuhygiënisch beleid een belangrijke
plaats inneemt, van zeer positieve betekenis is voor het natuurbehoud. Het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit
van water, bodem en lucht en het tegengaan van geluidshinder en andere overlast zijn voorwaarden om de doelstellingen
van natuur- en landschapsbehoud te kunnen effectueren.
Zowel het optimaliseren van de omstandigheden in als nabij de natuurgebieden is daarbij aan de orde. Het propageren
van een zorgvuldig grondstoffenbeheer en het wijzen op de
mogelijkheden van hergebruik en recirculatie werken in dezelfde richting. Hergebruik betekent een verminderen van
het kwantum afval, het betekent eveneens een zorgvuldiger
grondstoffenbeheer. Daarbij dient men niet alleen te denken
aan bodemschatten in klassieke zin. Ook ubiquiteiten (zaken
die in het algemeen overal aanwezig zijn) als water en zand
en lucht vallen hieronder.
Voorts lijkt het niet onmogelijk in het kader van het milieuhygiënisch beleid een bijdrage aan de natuuropbouw te
leveren.
In deze sfeer zal nog veel onderzoek nodig zijn. Het totstandbrengen van groenzönes rond emissiegebieden draagt
naar verwacht wordt bij tot het fysiek en psychisch welbevin-

den maar het houdt misschien eveneens mogelijkheden in die
varr positieve invloed zijn op het natuur- en landschapsbeheer.
Uit het voorgaande volgt dat er in zekere zin sprake is
van een gemeenschappelijke marsroute. Een verdere verdieping van deze problematiek kan worden verkregen door:
1. Onderzoek in hoeverre natuurbehoud een dwingende
eis is om de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid te
waarborgen. Daarbij zou de nadruk kunnen liggen op de volgende facetten:
a. de milieuperceptie, waarbij de vraag centraal staat hoe
de mens visueel door zijn milieu wordt bevredigd. De studie
op dit gebied die in het „stedelijk milieu" reeds enige inhoud
heeft gekregen zou wellicht kunnen worden uitgebreid tot de
milieuperceptie ten aanzien van de niet-stedelijke gebieden.
b. de gezondheid van de mens voor zover die wordt beinvloed door het milieu waarin hij leeft. Het heeft zin de
ecologische eigenschappen van dit milieu nader te onderzoeken. Vanuit de natuurbeschermingshoek is in het verleden
daarbij vooral de nadruk gelegd op de ecologie van het
micro-milieu. De belangstelling voor het micro-milieu uitte
zich daarbij vooral in beheersonderzoek voor betrekkelijk
kleine arealen. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt heeft het zin
hierbij aan te sluiten en gezamenlijk de ecologie van het
meso- en macro-milieu operationeel te maken. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoekingen die betrekking hebben op
grote delen van het land of het gehele grondgebied.
2. Studies over de rol die bewustwording en bewustmaking van de milieuproblematiek kunnen spelen.
Er is een parallel lopende ontwikkeling in de wijze waarop de mens zich bewust wordt van de noodzaak van natuurbehoud en van de zorg voor de kwaliteit van de eerder genoemde milieucomponenten. Daarnaast zal er een gemeenschappelijke gerichtheid nodig zijn bij het de mens bewust
maken varr deze aspecten.
Daarbij kan gedacht worden aan verschillende vormen van
edukatie.
Aan dit laatste aspect zal ook in het kader van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Milieuhygiëne
in samenspraak met de daarbij betrokken departementen aandacht moeten worden geschonken.
Bij een dergelijke benadering zijn zowel aspecten die ressorteren onder het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne relevant, als aspecten die vallen onder het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
In dit verband zij er nog op gewezen, dat een aantal organisaties zich beijvert om zowel milieuhygiënische als natuurbehoudsaspecten te propageren. De betekenis die daaraan
wordt gehecht blijkt onder andere uit de financiële steun aan
deze organisaties door middel van subsidiëring vanwege beide departementen.
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DEEL II. URGENTIEPROGRAMMA
II. 1 Inleiding: Het milieuhygiënisch beleid
a. Het veranderend karakter van het beleid inzake de milieuhygiëne
In het beleid met betrekking tot de milieuhygiëne kan men
grofweg geschetst een lijn aangeven die loopt van ontwikkeling-volgend naar ontwikkeling-begeleidend en daarmee ook
naar ontwikkeling-begrenzend resp. ontwikkeling-bepalend.
Uiteraard loopt een dergelijk proces niet synchroon voor alle
facetten van de milieuhygiëne. Daarvoor zijn de milieu-beïnvloedende activiteiten te gedifferentieerd, zijn de effecten van
die activiteiten te zeer uiteenlopend naar omvang en intensiteit
en verkeert ook het wetenschappelijke inzicht in die effecten in
te ongelijke stadia van ontwikkeling. Maar wel valt waar te
nemen dat in algemene zin de eerste ontwikkelingsfase waarin
het corrigerende karakter van het beleid op de voorgrond
heeft gestaan, reeds heeft plaatsgemaakt voor een meer actieve
zorg voor de milieuhygiëne. In deze tweede fase, ook overgangsfase geheten, waarin wij ons thans globaal gesproken bevinden staat centraal het wezenlijk ombuigen van de toeneming van de milieuverontreiniging, veelal toegespitst op bepaalde stoffen en regio's. Naast deze „sanering" wordt reeds
thans waar mogelijk getracht nieuwe ontwikkelingen van het
begin af in goede banen te leiden ter voorkoming van onaanvaardbare milieubelasting. Met dit laatste - het bepalen van
wat al dan niet aanvaardbaar is - komt al onmiddellijk het
derde stadium zich aandienen. Daarin gaat het beleid, met inachtneming van de eindigheid van sommige produktiefactoren
en van de eruit voortvloeiende beperkingen, veelal via normen
en criteria in sterke mate het kader bepalen waarbinnen de
economische, technische en maatschappelijke ontwikkelingen
zich kunnen voltrekken.
In dit licht gezien passen de toegenomen aandacht van de
overheid voor de milieuhygiënische aspecten van de samenleving, de instelling van een afzonderlijk departement dat die
aandacht in zijn naam tot uitdrukking brengt en de vorming
van een directoraat-generaal voor de milieuhygiëne.
b. Doelstellingen van het beleid in de overgangsfase
Het huidige „sanerings"-beleid dient, naar de opvatting van
de ondergetekende, binnen 5 tot 10 jaar in grote lijnen afgerond te zijn.
Het accent zal in de eerste helft van deze periode voornameiijk liggen op het tenminste tot staan brengen van de toenemende verontreiniging in het algemeen en tot het wegnemen
van een aantal knelpunten in de relatief sterk belaste regio's en
sectoren. De behoefte aan scherper geformuleerde doelstellingen zal zich in de eerstvolgende periode vooral concentreren
op een aantal knelpunten welke overigens niet alleen tot de
smog in het Rijnmond-gebied en de vervuiling van de Rijn beperkt zijn. Diverse andere problemen zoals de achterstand op
het gebied van milieuhygiënische verzorging van het platteland
(vast afval, riolering enz.) zullen eveneens bijzondere aandacht vragen. Een eerste aanzet tot de bepaling van urgente
problemen en tot het aangeven van erop afgestemde voorlopige
doelstellingen vormt de inhoud van de hierna volgende afzonderlijke hoofdstukken 2 t/m 14. In de tweede helft van de
,,overgangs-fase" zal het wegnemen van bestaande en het
voorkomen van nieuwe knelpunten via de huidige beleidsaanpak van de „best practicable means" (voorschriften gericht
op een — gegeven de bestaande technologische en economische mogelijkheden - maximale beperking van de verontreiniging bij individuele vestigingen) niet meer voldoende zijn.
Tegen die tijd zal zoveel mogelijk tot het bepalen van als doelstellingen te beschouwen niveaus van de kwaliteit van diverse
milieucomponenten moeten worden gekomen. Daarnaast zal
de totale omvang van de verontreiniging zoveel mogelijk
verder omlaag dienen te worden gebracht. Bij een dergelijke

meer planmatige aanpak zal uiteraard regionaal gedifferentiëerd te werk dienen te worden gegaan om te voorkomen dat
overal het toegelaten niveau wordt opgevuld.
Binnen de hier geschetste ontwikkeling tijdens de overgangs(sanerings-) periode zal een parallelle ontwikkeling kunnen
worden verwacht met betrekking tot de relatie van toeworp
(immissie)- tot uitworp (emissie)-normen. De immissie-metingen, hoe belangijk zij ook in de gehele overgangsperiode
blijven, zullen vooral een sterk accent krijgen in de eerste fase
waarin het terugdringen van bepaalde zeer ernstige vormen
van de verontreiniging een relatief hoge prioriteit kan krijgen.
Daarentegen zullen in de loop van de overgangsperiode naast
een verdere verfijning van de immissie-metingen, een adequate
kennis van het emissiepatroon en het bepalen van de sociaaleconomisch meest doelmatige en uit milieuoogpunt optimale
verhouding bij het terugdringen van de individuele emissiebronnen steeds meer aan betekenis winnen.
Het optimale punt waartoe de verontreiniging moet worden
teruggebracht resp. de kwaliteit van de milieucomponenten
dient te worden opgevoerd is in de overgangsfase uiteraard een
centraal vraagstuk, vooral naarmate het accent van een ingrijpen op adhoc-basis wordt verlegd naar een op normen en
criteria gebaseerd beleid. De bepaling van de beleidsnormen,
hoewel per regio gedifferentieerd, zal in elk geval in belangrijke mate dienen te steunen op uit het oogpunt van volksgezondheid maximaal toelaatbare verontreinigingsniveaus.
Het traject waarbinnen het na te streven optimaal punt zal
liggen, zal zich meestal tussen deze „gevarengrens" en een geheel schoon (natuurlijk) milieu bevinden. Economische berekeningen van de potentiële baten in verhouding tot alternatieve
niveaus van zuiveringsmaatregelen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het zoeken naar deze optima. Doch voor het
volledige antwoord is meer nodig. Het beleid zal in aanvulling
op de gezondheids-technische en economische aspecten, oriëntering moeten zoeken bij wetenschappelijke adviezen welke de
complexe samenhangen in de toekomstige ontwikkeling
trachten te verdisconteren. Maar in het wetenschappelijke vlak
zijn er specifieke moeilijkheden. Een enkel voorbeeld, betrekking hebbend op de chemische verontreiniging van het milieu,
moge dit reeds verduidelijken. Hier leveren fysische en chemische methodieken, veelal met behulp van geperfectioneerde
apparatuur, in toenemende mate talloze kwalitatieve en kwantitatieve gegevens op omtrent evenzeer talloze stoffen. Al deze
gegevens vereisen een wetenschappelijke evaluatie van wat wel
of niet kan, of wat niet meer kan of zou mogen. Verder kunnen
op tal van vragen omtrent toelaatbaarheid nog geen duidelijke
antwoorden worden gegeven, nu over het effect van vele
stoffen op lange termijn en met name waar het betreft langdurige expositie van de mens en de overige organismen aan geringe hoeveelheden, nog geen zekerheid bestaat.
Ten slotte dient het beleid in de praktijk te worden geëffectueerd via een geëigend besluitvormingsproces met een wezenlijke inspraak van onze samenleving.
Ook in het sociale vlak kunnen problemen verwacht worden.
Een effectuering van het beleid zal pas tot stand kunnen
worden gebracht, wanneer het belang van een toe te passen
normatieve redenering (regeling) op groter schaal duidelijker
zal zijn te maken dan thans het geval is. Met andere woorden
het hedendaagse beleid op het terrein van de milieuhygiëne eist
een hoge mate van informatie in de richting van de bevolking.
Hierop zal onder punt g nog nader worden ingegaan.
Zorg voor de gezondheid als basis, ondersteund door sociaaleconomische kosten- en batenrekening enerzijds en wetenschappelijke adviezen en prioriteiten van onze samenleving anderzijds vormen aldus, globaal gesproken, de pijlers van de
normstelling op milieuhygiënisch gebied. Het nader funderen
van deze normstelling, inclusief voor moeilijk te objectiveren
hinder, zoals bij voorbeeld stank, ziet de ondergetekende als
een belangrijke taak voor de komende jaren. Hierbij zal tevens
aansluiting gezocht worden bij het internationale overleg ter
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zake, zoals ook door de V.N.-conferentie in Stockholm is aanbevolen.
Bij dit alles is zoals reeds eerder aangestipt, de kwaliteit van
het milieu in het geding. Het terrein waar de zorg van de
ondergetekende zich ook tot het kwantitatieve milieubeleid
uitstrekt, is de openbare watervoorziening. Doch ook de openbare watervoorziening heeft belangrijke aanknopingspunten met
het kwalitatieve milieuhygiënisch beleid. In hoofdstuk II.3 zal
hierop nader worden ingegaan,
c. Instrumenten en economische uitgangspunten
Het economisch uitgangspunt bij de realisatie van het geschetste beleid blijft het aan de wetgeving ten grondslag gelegde
fundamentele principe dat de milieubelasting aan de gebruikers
van het milieu in rekening dient te worden gebracht. Dit
principe, vaak aangeduid als ,,de vervuiler betaalt" houdt
niet in, zoals vaak ten onrechte wordt verondersteld, een recht
op vervuiling dat met geld kan worden verkregen. Het gaat,
zoals gezegd, om het in rekening brengen van de kosten van
preventieve resp. curatieve voorzieningen welke uit de beleidsmaatregelen voortvloeien. Vaak worden dergelijke voorzieningen afgedwongen door vergunningen, verbodsbepalingen en
andere fysieke regelingen waarbij het voorkomen resp. herstellen van milieuverontreiniging extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast kan afzonderlijk of in combinatie met fysieke
regulering het instrument van een heffing worden gebezigd.
In beide gevallen, dat wil zeggen of de milieuhygiënische
doelstellingen nu langs de weg van vergunningen e.d. worden
afgedwongen dan wel er ter ondersteuning van het milieubeleid
heffingen worden opgelegd, wordt aan het adagium „de vervuiler betaalt" voldaan. Het is dan ook niet primair in de zin
van een extra belasting maar veelal in die van een ander instrument dat naar de mening van de ondergetekende, in de bestaande alsook in de nog tot stand te brengen wetgeving de
mogelijkheid van een ruimere toepassing van heffingen dient te
worden bevorderd. Het gaat daarbij om gevallen waarin heffingen beter dan fysieke regelingen een zelfde milieudoelstelling kunnen helpen bereiken. Een voordeel van heffingen kan
tevens zijn dat zij een flexibele aanpassing binnen het adagium
„bestrijding bij de bron" vergemakkelijken. Ook kunnen zij
doorgaans een effectievere prikkel vormen tot toepassing van
een schonere technologie. Daarbij zal de opbrengst van de heffing in de regel een bron vormen voor schadevergoedingen en
andere beleidsondersteunende maatregelen.
d. Wettelijke maatregelen
Aan de uitbouw van de wettelijke maatregelen komt ook in
de komende tijd hoge prioriteit toe. In de hoofdstukken 2 t/m
14 zal hierop nog uitvoeriger worden ingegaan. Op deze plaats
zij opgemerkt dat steeds meer behoefte wordt gevoeld aan
een zo groot mogelijke samenhang bij de opzet van de verschillende wettelijke regelingen in tegenstelling tot de nogal
verbrokkelde situatie in het verleden. Al kunnen de belangrijkste maatregelen op de diverse gebieden van de milieuhygiëne moeilijk in één algemene milieuwet worden ondergebracht, toch zal meer dan voorheen naar een samenhangende
basisfilosofie dienen te worden gestreefd in bovenomschreven
zin.
Het overheidsbeleid behoeft niet steeds tot grote mate van
gedetailleerdheid te geraken. Hoe meer per regio en per sector
samenwerkingsverbanden op milieugebied tussen bij voorbeeld
de betrokken producenten tot stand kunnen komen, des te efficiënter kunnen globale doelstellingen in dergelijke samenwerkingsverbanden en in onderling overleg binnen het bedrijfsleven tot uitvoering worden gebracht. Bij de uitvoering van de
wettelijke maatregelen komt een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid bij de lagere overheid te liggen.
Bij de nieuwe relatie tussen centrale en lagere overheden en
bij het overbrengen van kennis en ervaring op het onderhavige
gebied zullen de regionale inspecties van de volksgezondheid,

belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, een zeer
belangrijke rol dienen te vervullen.
Een versterking van het regionale apparaat acht de ondergctekende om die reden dan ook gewenst.
Een belangrijk aspect bij de te nemen wettelijke maatregelen
is tenslotte de wijze waarop de wetenschappelijke advisering en
de kanalisering van de maatschappelijke voorkeuren zullen geschieden. Dit geldt a fortiori voor uitvoeringsmaatregelen in
het kader van door het parlement aangenomen basiswetten.
De ondergetekende erkent de nog bestaande behoefte aan
een aanvullende adviesstructuur waarin de stem van wetenschap
en maatschappij op een geïntegreerde wijze kan doorklinken.
De wijze waarop een dergelijke structuur in de vorm van bij
voorbeeld een centrale raad inzake de milieuhygiëne tot stand
gebracht dient te worden heeft thans de volle aandacht van de
ondergetekende teneinde op korte termijn in genoemde behoefte te kunnen voorzien.
e. Onderzoek en ontwikkeling
Het milieuhygiënisch beleid stoelt in belangrijke mate op de
resultaten van onderzoek. De ondergetekende meent dat een
belangrijke intensivering van het onderzoek op milieugebied
als een bijzonder hoge prioriteit moet worden gezien waarvoor
een verhoogde inspanning - bij voorkeur via projektsgewijze
financieringen — alleszins verantwoord moet worden geacht.
Dit geldt, nationaal en internationaal, zowel voor het onderzoek ter vergroting van de kennis in de aard, omvang en invloed van de verontreiniging als ook voor het speurwerk dat
op een schone technologie is gericht. Zoals bekend, zijn in dit
verband ook belangrijke aanbevelingen in Stockholm aangenomen welke in de reeds aangekondigde afzonderlijke nota
nader zullen worden uiteengezet. De ondergetekende wil deze
activiteiten - kort samengevat als het onderzoek naar het herkennen, opsporen, bestrijden en voorkomen van de milieuverontreinigende factoren - met kracht stimuleren waarbij hij zich
bewust is van de coördinerende rol die in deze aan zijn departement is toegewezen.
Het is van belang dat dit onderzoek enerzijds zoveel mogelijk een beleidsonderbouwend karakter heeft en dat anderzijds zoveel mogelijk een toetsing plaatsvindt van de beleidsrelevantie van de uit te voeren projecten.
Bij dit onderzoek spelen in de eerste plaats de rijksinstituten
een belangrijke rol waarbij de coördinatie, afhankelijk van de
aard van het onderzoek, door de Directeur-Generaal van het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) dan wel door
de Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne plaatsvindt. De
ondergetekende heeft tijdens de behandeling van zijn begroting
1972 in de Tweede Kamer reeds medegedeeld dat er een
nauwe samenwerking bestaat tussen het RIV, het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening (RID), het Rijksinstituut voor
Zuivering van Afvalwater (RIZA) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Vele andere instanties zoals de N V . tot Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA) te Arnhem en het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek (1PO) te Wageningen zijn in specifieke
onderzoeksprojecten betrokken. Waar mogelijk zal van het
onderzoeks- en ontwikkelingspotentieel van het bedrijfsleven en
van daarvoor in aanmerking komende instituten zoals TNO
gebruik worden gemaakt.
Dit onderzoek zal met kracht worden gestimuleerd en waar
mogelijk worden versneld, opdat ten spoedigste een meer samenhangend inzicht wordt verkregen in de aard en omvang
van de lokale, regionale, nationale en waar mogelijk ook van
de internationale vervuiling van het milieu.
Ten aanzien van het elders te verrichten beleidsrelevante onderzoek wil de ondergetekende op drie aspecten wijzen. In de
eerste plaats dient het via de commissie-TNO voor het Onderzoek ten dienste van het Milieubeheer gecoördineerde onderzoek zoveel mogelijk verder te worden gestimuleerd. Ten
tweede zal nog meer dan in het verleden het middel van kosten- en batenanalyses als beleidsanalytisch onderzoekinstru-
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ment tot verdere ontplooiing dienen te worden gebracht. Een
beter inzicht in alle mogelijke schadelijke invloeden van verontreinigingen enerzijds en de confrontatie ervan met de
kosten van alternatieve bestrijdingsmaatregelen anderzijds
geeft een hechtere fundering voor de te nemen maatregelen.
In de derde plaats is er behoefte aan een verder bevordering
van strategisch, en praktisch onderzoek dat thans op allerlei
aanverwante terreinen met voortvarendheid wordt aangepakt.
Met betrekking tot het laatstgenoemde punt kan op deze plaats
in het bijzonder worden gewezen op de reeds genoemde onderzoekingen die werden verricht ten behoeve van „de Club van
Rome". Uit de recent gepubliceerde uitkomsten tekenen zich,
zoals in hoofdstuk 1 van Deel I reeds is opgemerkt, een aantal
hoofdlijnen af die aansluiten bij wat in brede kring als noodza*
kelijk wordt ervaren. Hiertoe behoren in het bijzonder de bevolkingspolitiek enerzijds en anderzijds een krachtige aanpak
van het vervuilingsprobleem. Met betrekking tot het bevolkingsvraagstuk kan ook op deze plaats genoemd worden de instelling van de Staatscommissie-Muntendam welke hopelijk
nog dit jaar tot een eerste interimrapport zal komen. Ten aanzien van de „problemen van de toekomst" welke met de
milieuverontreiniging samenhangen wil de ondergetekende in
overleg met zijn meest betrokken ambtgenoten een werkgroep
instellen welke vooral tot taak zal krijgen de ter zake op vele
plaatsen en door vele groepen verrichte onderzoekingen te
volgen en elementen aan te dragen voor operationele beleidsaanbevelingen. Genoemde werkgroep zou daarbij contacten
moeten leggen met wetenschappelijke onderzoekgroepen doch
ook met op deelterreinen reeds werkzame ambtelijke en semiambtelijke instanties.
Als voorbeeld kan hierbij worden gewezen op de initiatieven
welke tegen de achtergrond van het toekomstige beleid inzake
afvalverwijdering, regeneratie en hergebruik o.a. in het kader
van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de
Milieuhygiëne (ICMH) zijn genomen.
f. Coördinatie
Het milieuhygiënisch beleid van de ondergetekende beperkt
zich niet tot de eigen wetgevende bevoegdheid. Een zeer belangrijk element in genoemd beleid wordt juist gevormd door
de gecoördineerde aanpak van de problemen. De Interdepartementale Coördinatiecommisie voor de Milieuhygiëne die onder
voorzitterschap staat van de Directeur-Generaal voor de
Milieuhygiëne en op de eerste maanden van haar bestaan kan
terugzien speelt, als het hoogste ambtelijk college op dit
terrein, een uiterst nuttige rol bij de voorbereiding van nieuwe
maatregelen. Het secretariaat van genoemde coördinatiecommissie is een belangrijke schakel tussen alle subcommissies
en werkgroepen welke op specifieke terreinen opereren.
g. Informatie, educatie, participatie
Na een recent overleg met een aantal in ons land werkzame
instanties van informatieverstrekking is de ondergetekende
voornemens, de via zijn departement te leveren voorlichting en
de op het departement op te richten databank aan te vullen
met een Informatiedienst van het Secretariaat van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Milieuhygiëne.
Deze informatiedienst zal zich vooral toeleggen op de in
bestuurlijk opzicht relevante informatie.
Als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het
milieuhygiënisch beleid acht de ondergetekende het van groot
belang dat brede lagen van onze bevolking een actieve bijdrage
op hun terrein kunnen leveren en wel op grond van een zo volledig mogelijke kennis van zaken. Immers, de verantwoordelijkheid voor de zorg voor het milieu berust niet alleen bij de
overheid en een aantal deskundigen uit diverse wetenschappelijke disciplines, maar evenzeer bij de individuele burgers.
Voor het oproepen van dit verantwoordelijkheidsbesef en
voor het verkrijgen van medewerking op grote schaal wordt
een zorgvuldige informatie van de bevolking nodig geacht. Dit
zal de drijfveer moeten zijn voor de verdere ontwikkeling van

de thans reeds vrij algemene belangstelling voor de milieuproblematiek tot een blijvende mentaliteit. Daarbij zal met
toenemende inspanning ernaar worden gestreefd worden de
noodzakelijke overdracht van informatie nog verder gestalte te
doen krijgen in een weloverwogen systematische wijze van
milieu-educatie.
Een nota inzake de huidige stand van het wetenschappelijk
onderwijs in Nederland gericht op de opleiding van deskundigen op het gebied der milieukunde in het algemeen en der
milieuhygiëne in het bijzonder zal de ondergetekende binnenkort aan de Kamer doen toekomen.
Ten aanzien van de „milieumentaliteit" van onze bevolking
wil de ondergetekende overwegen of en op welke wijze het
effect van allerlei vormen van consumenten-beïnvloeding en
voorlichting op het milieugedrag kunnen worden onderzocht,
uit welk onderzoek aanbevelingen tot mogelijke maatregelen
kunnen voortvloeien.
De ondergetekende wil hier echter nogmaals met klem
onderstrepen dat zonder voldoende medewerking van bedrijfsleven en burgers zelfs stringente milieumaatregelen onvoldoende effect zullen sorteren. Daarentegen kan een werkelijk
actieve participatie van allen, reeds zonder dwingende overheidsmaatregelen, een belangrijke vermindering van de milieuverontreiniging teweegbrengen. In dit verband kunnen hier
onder meer genoemd worden: een bezinning over handelwijzen
die tot milieuverontreiniging (bijvoorbeeld in huishoudens, bij
toerisme) of hinder (bijvoorbeeld lawaaiproducerende apparaten) kunnen leiden; het zorgvuldig naleven van de reeds
door de overheid gegeven richtlijnen en wettelijke maatregelen;
een alerte en stimulerende opstelling ten aanzien van de beleidsbepalende en onderzoek verrichtende instanties, die onder
meer tot uiting gebracht kunnen worden door een grotere
bereidheid tot het brengen van financiële offers.
h. Internationaal overleg
Een andere belangrijke voorwaarde voor een geslaagd milieuhygiënisch beleid is een constructief internationaal overleg. Dit
overleg beoogt o.a.:
- een intensieve uitwisseling van ervaring (met inbegrip van
research-activiteiten);
- een harmonisatie van het milieubeleid zowel met het oog
op een wederzijdse verbetering van de toestand alsook ten
einde een onnodige verstoring van de internationale economische betrekkingen te voorkomen;
- conventies en andere afspraken voor gemeenschappelijke
milieubelangen zoals de zeevervuiling e.d.;
- afspraken betreffende de grensoverschrijdende vervuiling
zoals normen voor internationale rivieren, met inbegrip van
metingen en regels voor calamiteiten, voorafgaand overleg
over milieuhygiënisch belangrijke vestigingen in grensgebieden
e.d.
In hoofdstuk 1.1. is reeds melding gemaakt van de recentelijk in Stockholm plaatsgehad hebbende Milieuconferentie
van de Verenigde Naties. Zoals werd opgemerkt, kan van deze
conferentie met name ten aanzien van het verdere internationale overleg een belangrijke impuls worden verwacht.
Daarnaast worden belangrijke activiteiten in een aantal internationale organisaties verricht waarop de ondergetekende meer
uitvoerig in de memorie van toelichting bij de begroting 1973
zal ingaan. Een bijzondere betekenis komt in dit verband toe
aan de voorgenomen activiteiten van de Europese Gemeenschappen welke immers het resultaat van het overleg in gespecialiseerde organisaties zoals b.v. de Wereldgezondheidsorganisatie, in bindende regelingen kunnen omzetten.
f. Sociaal-economische gevolgen
De in hoofdstukken 2 t/m 14 beschreven maatregelen
vormen naast de reeds geëffectueerde resp. te effectueren
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maatregelen, aanvullende elementen waaruit zowel voor onze
gehele economie als ook voor diverse sectoren de „kosten"
van de milieusanering kunnen worden berekend. Op dit moment
worden ter zake globale berekeningen uitgevoerd door het
Centraal Planbureau terwijl het C.B.S. meer gedetailleerde
ramingen in bewerking heeft. De tot nu toe gemaakte globale
schattingen van de totale kosten van het terugdringen van de
milieuverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau liggen in de
orde van grootte van 2 a 3 pet. van het bruto nationaal product.
Op enkele voor de opbouw van het totaalbedrag speciaal belangrijke terreinen zoals de bestrijding van water- en luchtverontreiniging, alsmede de verwijdering van afval worden in de
desbetreffende hoofdstukken enkele deelramingen vermeld.
Hoewel het voor de verwezenlijking van het milieuhygiënisch programma ongetwijfeld van groot belang is dat de economische consequenties tijdig verdisconteerd en door de maatschappij als een hoge prioriteit worden aanvaard, wil de ondergetekende waarschuwen voor een overdreven betekenis die in
het huidige stadium aan de thans voorliggende totale kostenramingen kunnen worden toegekend. De exacte basis van
concrete milieumaatregelen waarop deze kosten worden betrokken is immers nog in onvoldoende mate aanwezig. Ook ontbreken in de tot dusver bekend geworden berekeningen
belangrijke soorten van verontreiniging (b.v. waterverontreiniging met andere dan zuurstofbindende organische stoffen,
geluidshinder, enz.) terwijl de uit de bestrijdingsmaatregelen
voortvloeiende baten in de regel evenmin werden verdisconteerd.
Derhalve zal ook van de zijde van de ondergetekende aan een
betere fundering van de onderhavige berekening actief worden
meegewerkt, aangezien de juist in de overgangsfase te plegen
sociaal-economische prioriteitenkeuze van groot belang is voor
het tempo en de mate waarin de milieuverontreiniging zal
worden aangepakt. De ondergetekende wil de hier en daar nog
onvolledige kwantificering van de voorgenomen beleidsplannen
met kracht bevorderen ten einde met het effectueren van concrete maatregelen zoveel mogelijk mede de financiële consequenties te kunnen aangeven.
j . Verdere perspectieven
In de thans volgende hoofdstukken 2 t/m 14 zal een aantal
urgente maatregelen worden voorgesteld welke een eerste
aanzet vormen voor het doel van de binnen 5 a 10 jaar te
plegen sanering van de milieuverontreiniging, dit is een wezenlijke ombuiging van de toenemende totale vervuiling en het
wegnemen van een aantal kritieke knelpunten. Op een latere
termijn zal worden getracht een meer geïntegreerde visie en
een meer systematisch geheel van beleidsplannen in een nota
aan de Kamer voor te leggen.
Ten slotte wil ik de ondergetekende niet verhelen dat zijn
jong departement met het in opbouw zijnde Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne met dit programma voor een zware
opgave staat. Een versterking van het apparaat in de komende
tijd zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn ten einde met de hier beschreven taken zonder onnodige vertraging een goede start te
kunnen maken.
II.2. Verontreiniging van oppervlaktewater
Als gevolg van het feit dat de grote hoeveelheden vloeibare afvalstoffen die in de samenleving worden geproduceerd,
vooralsnog voornamelijk in water worden geloosd, is het oppervlaktewater in ons land - evenals in vele andere landen
- in ernstige mate verontreinigd. Een doelmatige zorg voor
de kwaliteit van de milieucomponent water moet de waarborg scheppen voor een toestand Waarbij zo goed mogelijk
wordt voldaan aan de vaak tegenstrijdige eisen die de diverse
bestemmingen stellen aan de hoedanigheid van het oppervlaktewater. De Wet verontreiniging oppervlaktewateren biedt
daartoe de juridische grondslag. Deze wet kent een stelsel van
vergunningen die voor de lozing van afvalwater en andere
schadelijke stoffen door de waterbeheerder kunnen worden

gegeven. Met de heffingen die aan de vergunningen kunnen
worden verbonden worden zuiveringsmaatregelen gefinancierd.
Het kwaliteitsbeheer van anderen dan rijkswateren wordt door
de wet opgedragen aan de provincies. Deze kunnen dit kwaliteitsbeheer geheel of gedeeltelijk overdragen aan waterschappen
of andere eventueel nieuw op te richten openbare lichamen.
In de huidige situatie is de diversiteit tussen de verschillende regelingen betrekkelijk groot. Sommige provincies
hebben het kwaliteitsbeheer zelf ter hand genomen, andere
hebben het opgedragen aan waterschappen en weer andere
hebben zuiveringsschappen opgericht. De reeds opgedane ervaringen wettigen echter de verwachting dat de geschetste
organisatievormen doelmatig zullen functioneren.
De met zuiveringstaak belaste lichamen kunnen een omslag regeling treffen voor de financiering van de nodige zuiveringsmaatregelen. Aangezien het Rijk zelf geen werken op
dit terrein zal uitvoeren worden uit de heffingen voor lozingen op rijkswateren bijdragen verstrekt aan diegenen die gebonden zijn maatregelen te treffen voor lozingen van afvalwater op rijkswateren.
Men kan - zeer in het algemeen gesteld - water verontreinigd noemen wanneer zijn fysische, chemische of biologische
hoedanigheid zodanig is gewijzigd dat het minder geschikt is
geworden voor een of meer bestemmingen waartoe het zou
moeten worden gebezigd. Die wijziging kan zowel door menselijk toedoen als door andere oorzaken zijn bewerkstelligd.
De „bestemming" heeft zowel betrekking op gebruik door de
mens alsook op gebruik door andere organismen.
Waterverontreiniging wordt veroorzaakt door toevoeging
van bepaalde vreemde elementen. Dat kunnen zijn:
- zuurstofbindende stoffen (meestal koolstof" of stikstofverbindingen);
- anorganische elektrolyten (o.a. zout en plantenvoedende
stoffen);
- xenobiotische stoffen (stoffen vreemd voor biologische
systemen, met name door de mens gesynthetiseerde stoffen);
- anorganisch slib;
- niet aquatische microben (waaronder virussen);
- thermische belasting.
Wanneer deze elementen slechts in naar hun aard geringe
hoeveelheden aanwezig zijn, wordt de bruikbaarheid van het
water voor diverse bestemmingen niet of nauwelijks aangetast. Men kan dan spreken van een aanvaardbare belasting.
Bij toenemende belasting neemt de bruikbaarheid voor de
verschillende doeleinden af en kan een toestand ontstaan
waarbij de belasting onaanvaardbaar is geworden. De toenemende belasting is dan tot een verontreiniging geworden.
De ligging van de grens waarbij de nog juist aanvaardbare
belasting overgaat in een verontreiniging wordt niet alleen
bepaald door de aard van het belastende element, maar ook
door de bestemming die het oppervlaktewater heeft (bij voorbeeld milieu voor aquatische ecosystemen, grondstof voor
drinkwaterbereiding, proceswater, koelwater, bedrijfswater
voor landbouw, tuinbouw en veeteelt, door spoelwater voor
ontzilting, vaarwater voor beroeps- en pleziervaart, viswater,
zwemwater).
Voor elke bestemming kunnen aan de waterkwaliteit specifieke eisen worden gesteld die vaak sterk afwijken van eisen
voor andere bestemmingen. Zo zijn de kwaliteitseisen voor
zwemwater aanmerkelijk strenger dan de eisen welke aan de
hoedanigheid van doorspoelwater worden gesteld. Voor enkele
bestemmingen (gebruik van oppervlaktewater als grondstof
voor de openbare watervoorziening, als zwemwater en als
milieu voor eetbare waterdieren) wordt dit vraagstuk thans
door een commissie van de Gezondheidsraad bestudeerd. Ten
aanzien van andere bestemmingen zal in het kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren worden getracht tot een
zodanige normstelling te komen dat aan de krachtens de
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memorie van toelichting bij genoemde wet als doelstelling aangemerkte kwaliteitseisen van diverse bestemmingen daadwerkelijk zal kunnen worden voldaan.

Urgenties
1. Zuurstofbindende stoffen
Het oppervlaktewater wordt in het bijzonder verontreinigd door zuurstofbindende stoffen van huishoudelijke of industriële herkomst. Ten behoeve van de eliminering van deze
overbelasting, zullen vele installaties voor biologische zuivering moeten worden gebouwd dan wel andere zuiveringsmethoden worden toegepast of proceswijzigingen worden doorgevoerd bij de bron van herkomst ter beperking van het ontstaan van dit soort afvalstoffen. Voor de rijkswateren wordt
beoogd de sanering voor 1985 uit te voeren; sommige provincies hopen in kortere tijd gereed te zijn.
Het overzicht van de stand van zaken is gegeven in de brief
van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 november
1971 op grond waarvan de verwachting gerechtvaardigd is
dat het effect van de sanering van door zuurstofbindende
stoffen verontreinigd oppervlaktewater in ons land in de
komende jaren een duidelijk opgaande lijn zal vertonen.
Over de voortgang zal, overeenkomstig zijn reeds eerder
aan de Kamer gedane toezegging, periodieke informatie aan
de Kamer worden verstrekt door de Minister van Verkeer
en Waterstaat. In een nog dit jaar in de Raad van de Waterstaat te presenteren nota zal een overzicht worden gegeven
van de in de komende jaren actuele vraagstukken, zowel met
betrekking tot het herstel van de zuurstofhuishouding alsook
ten aanzien van die andere aspecten van de waterverontreiniging waarover een intensivering van de beleidsaanpak nodig
wordt geacht.
Inzicht in verdere plannen zal ontstaan wanneer het indicatieve meerjarenplan, dat door de Minister van Verkeer en
Waterstaat moet worden vastgesteld, gereed zal zijn (1974).

nodig is om het materiaal in overzichtelijke vorm te presenteren in de praktijk zich niet leent voor een snelle informatie. Om dit te verbeteren zal meer gebruik moeten worden
gemaakt van automatische meetapparatuur.
Voor vele toxische stoffen en bacteriën is nog geen
automatische meetapparatuur ontwikkeld. De instituten die
met de metingen van deze parameters zijn belast werken
daarom nauw met elkaar samen. Bestudeerd wordt thans
de mogelijkheid van realisering van een in interdepartementaal overleg op te stellen meetprogramma, waarbij de door
automatische metingen verkregen gegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater op een groot aantal vaste punten in Nederland worden verzameld. De door verschillende
instanties te verzamelen meetgegevens zullen worden ingebracht in een centrale databank die de gegevens op een zodanige wijze opslaat dat de diverse autoriteiten zowel snel
een overzicht van de bestaande situatie, als de invloed van
diverse maatregelen kunnen waarnemen.
4. Weren van xenobiotische stoffen

De belasting van het oppervlaktewater met xenobiotische
stoffen (radioactieve nukliden, bestrijdingsmiddelenx), carcinogene verbindingen, polychloorbifenylen, giftige metalen
en persistente organische verbindingen) is in het algemeen
zeer laag, maar bij accumulatie en concentratie in voedselketens kunnen fysiologisch actieve vertegenwoordigers van
deze groep sterfte van vogels en andere hogere dieren veroorzaken. In zeer ernstige gevallen kan ook de mens worden
getroffen.
Persistente, niet giftige, organische reuk- en smaakstoffen
worden zeer langzaam gemineraliseerd en met de conventionele methoden van drinkwaterzuivering worden ze dikwijls
ook moeilijk geëlimineerd. Hun aanwezigheid heeft daardoor
een nadelige invloed op de smaak en de kwaliteit van het afgeleverde drinkwater.
In tegenstelling tot de meeste andere verontreinigingen
worden de xenobiotische stoffen niet door de gehele samenleving voortgebracht en toegepast, maar door een vrij beperkt
aantal producenten respectievelijk gebruikers. De lozing van
dergelijke stoffen kan daardoor in beginsel door weinig om2. Anorganische elektrolyten
vangrijke maatregelen worden beperkt of geheel worden
Behalve door zuurstofbindende stoffen wordt het opper- voorkomen. Men denke in dit verband aan sommige maatvlaktewater verontreinigd door elektrolyten 1 ). Deze ver- regelen die de Bestrijdingsmiddelenwet voorschrijft. In dit
ontreiniging is in de hoofdzaak van industriële herkomst en opzicht bestaat het voornemen, het vergunningenbeleid ter
zal zoveel mogelijk via het stellen van voorwaarden in lozings- zake te verscherpen.
vergunningen worden geweerd. Een groot gedeelte van de
Voor zover deze stoffen in te lozen afvalwater voorkomen
totale verontreinigingslast is echter van het buitenland afkom- zal het te voeren beleid ten aanzien van deze verbindingen
stig v/elke — naast andere meegevoerde verontreinigingen van worden gericht op een algemeen lozingsverbod met de mogede Rijn - een steeds urgenter probleem vormt 2 ). De Rege- lijkheid van nauwkeurig omschreven ontheffingen voor lozing
ring heeft de urgentie met betrekking tot de vervuiling van van streng gelimiteerde hoeveelheden. De krachtens de Wet
de Rijn in het algemeen en tot de zoutbelasting in het bij- verontreiniging oppervlaktewateren vereiste vergunningen
zonder onderkend door mede ter ondersteuning van het amb- leveren daartoe de mogelijkheid, die verder wordt uitgebouwd
telijke overleg in de z.g. Rijncommissie een bijzondere minis- voor het in het water deponeren van dergelijke stoffen anders
tersconferentie bijeen te roepen die op korte termijn zal wor- dan door regelmatige lozingen, door de bij het Ministerie van
den gehouden.
Verkeer en Waterstaat in voorbereiding zijnde algemene
maatregel van bestuur bedoeld in artikel 1, lid 3, van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.
3. Nationaal meetprogramma

Een uitgebreide informatie over de hoedanigheid van het
Nederlandse oppervlaktewater is onmisbaar voor de beoordeling van saneringsprogramma's en de controle van de daarmee behaalde resultaten. Door een groot aantal rijks- en
andere overheidsdiensten worden regelmatig onderzoekingen verricht. Hoewel het aldus verkregen materiaal dat samenkomt bij het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA) in beginsel ook voor anderen beschikbaar is,
blijkt dat de toegankelijkheid ervan mede door de tijd die
!) Daarbij speelt ook de verzilting door zeewater een rol die
hier verder buiten beschouwing blijft.
2) Zie figuren 6, 7 en 8.

5. Bestrijding van de verontreiniging door minerale olie 2)
Hoewel minerale olie geen xenobiotisch materiaal is, geen
grote persistentie vertoont, niet in voedselketens accumuleert
en meestal slechts een geringe fysiologische activiteit aan de
dag legt, kunnen lozingen van olie grote verstoringen van het
aquatisch milieu teweegbrengen. Dagelijkse gebeurtenissen zijn
meestal het gevolg van ongevallen (aanvaringen, beschadigingen
van reservoirs of leidingen, enz.) of van clandestiene lozingen.

l

) Zie figuur 9.
2) zj e k a a r t i.
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Figuur 6.
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Olielozingen zijn verboden. Met het oog op calamiteiten
is in samenwerking met West-Duitsland een organisatie in
het leven geroepen die bij een olie-ongeval op de Rijn de met
het rivierbeheer belaste instanties alsmede de belanghebbende
drinkwaterbedrijven waarschuwt. De opruiming van de olie
geschiedt door, of in opdracht van, de waterbeheerder.
Daarnaast wordt er voortdurend onderzoek gepleegd naar
betere technische middelen ter verwijdering van olieresten.
6. Thermische belasting
Lozingen van koelwater door elektrische centrales en
andere grote bedrijven hebben in ons land tot nu toe in het
algemeen geleid tot een nog aanvaardbare thermische belasting van het oppervlaktewater. In incidentele gevallen is echter reeds sprake van thermische verontreiniging die zich manifesteert o.a. door sterfte van eenden als gevolg van botulisme l ) .
Wanneer de hoeveelheid geloosde warmte overeenkomstig
de verwachtingen toeneemt zal dit botulisme zich zeer waarschijnlijk ook op andere plaatsen voordoen. Tevens moet dan
rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van voor de mens gevaarlijke ziekten zoals een bepaalde vorm van hersenvliesontsteking (primaire amoeben
meningoencephalitis) en wellicht ook met schistosomiasis2).
De waterverwarming geeft ook een toenemende kans op
verstoring van de zuurstofhuishouding bij een verhoogde belasting met organische stof. (Voor de scheepvaart betekent
een verhoogde watertemperatuur meer kans op mist, maar
minder last van ijsvorming).
Een stijging van de watertemperatuur zal ten slotte leiden
tot een verdwijnen van bepaalde planten en dieren uit de
aquatische levensgemeenschap. Hoewel in plaats daarvan
andere, meer warmtelievende soorten waarschijnlijk hun intrede zullen doen, moet ernstig rekening worden gehouden
met de mogelijkheid dat in het nieuwe ecosysteem een verarming ten opzichte van het huidige zal optreden.
In het bijzonder met het oog op de hoge ramingen van
de toekomstige energiebehoefte die door elektriciteitsopwekking moet worden gedekt, is het vraagstuk van de thermische belasting van het oppervlaktewater door koelwaterlozingen van betekenis.
Derhalve zal worden bevorderd dat, overeenkomstig de
bij voorbeeld in Duitsland in dit opzicht te verwachten beleidslijn, ook in Nederland in gevoelige gebieden, bij voorbeeld langs de rivieren, de nieuw te bouwen centrales in de
toekomst met adequate voorzieningen zullen worden uitgerust. Te denken valt aan milieuhygiënisch verantwoorde
koelsystemen zoals bij voorbeeld installaties die een volledige
of gedeeltelijke recirculatie van het koelwater mogelijk maken.
7.

Defosfatering

a. De in het oppervlaktewater geloosde plantennutriënten (fosfaten, stikstof" en andere verbindingen) vormen een
bedreiging van de kwaliteit van natuurgebieden. Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen in milieuhygiënisch opzicht onaanvaardbare situaties veroorzaken, zoals in de Veluwerandmeren en het Brielse meer, waar het eutrofiëringsproces zodanig versneld is dat van een hypertrofiëring kan
worden gesproken.
Aangezien in ons land het fosfaat in het algemeen moet
worden beschouwd als de begrenzende factor voor de groei
*) Een ziekte die onder eenden teweeggebracht wordt door de,
voor de mens overigens ongevaarlijk, microbe Clostridium botulinum type C. De ontwikkeling van deze microbe wordt in de hand
gewerkt door een combinatie van chemische en thermische waterverontreiniging.
2
) Een ziekte die door schistosoma-soorten - parasieten die
vaak slakken als gastheer hebben - op de mens wordt overgebracht.
Zij uit zich als een huidaandoening die gevolgd kan worden door
lantasting van andere organen.

van de waterplanten (waaronder algen), kunnen misstanden
worden weggenomen door verlaging van het fosfaatgehalte
in het oppervlaktewater.
Dit fosfaat wordt in ons land onder andere in het water
gebracht met geloosde menselijke en dierlijke faecaliën en
met wasmiddelen. (Een belangrijk gedeelte komt voorts met
de grensoverschrijdende rivieren ons land binnen).
b. Een belangrijke bijdrage tot een vermindering van de
geloosde fosfaten zal kunnen worden geleverd door bepaalde
maatregelen, zoals de gedeeltelijke ontharding van hard leidingwater waardoor het polyfosfaatgehalte van synthetische
wasmiddelen kan worden verlaagd. De ondergetekende onderzoekt de wettelijke mogelijkheden, met inbegrip van een
wijziging van de Warenwet, om op korte termijn concrete
maatregelen ter zake te kunnen nemen.
Wellicht zullen deze polyfosfaten in de toekomst zelfs volkomen kunnen worden vervangen door een andere aanvaardbare hulpstof. Men dient echter te bedenken dat een mogelijke invoering van fosfaatvrije wasmiddelen het probleem
van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater wel kan
verlichten maar niet geheel opheffen omdat de wasmiddelen
niet meer dan ongeveer een derde deel van het fosfaat leveren.
c. Waar nodig zal defosfatering van te lozen effluenten
van installaties voor de zuivering van stedelijk en agrarisch
afvalwater de fosfaatlast van het oppervlaktewater in belangrijke mate kunnen verlagen.
Een bij de conventionele zuivering aansluitende behandeling van afvalwater moet wenselijk worden geacht in die gebieden waar het ontvangende water op hinderlijke wijze door
het geloosde fosfaat wordt beïnvloed, of waar een dergelijke
beïnvloeding in de naaste toekomst kan worden verwacht. In
het bijzonder geldt dit voor gebieden die waardevol zijn uit
een oogpunt van recreatie en natuurbehoud.
d. De investerings- en exploitatiekosten van het beperkte
aantal defosfateringsinstallaties dat thans noodzakelijk wordt
geacht, zullen op overeenkomstige wijze als de kosten van
biologische zuivering moeten worden gefinancierd.
e. Voor een vermindering van de aanzienlijke hoeveelheid
fosfaat die door grensoverschrijdende rivieren wordt aangevoerd, is Nederland geheel afhankelijk van de maatregelen die
bovenstrooms gelegen oeverstaten - wellicht eerst na internationaal overleg - zullen nemen.
8. Desinfectie van effluent van zuiveringsinstallaties
Pathogene microben (waaronder virussen), afkomstig uit
stedelijk en agrarisch afvalwater, verontreinigen het oppervlaktewater op een groot aantal plaatsen. Hoewel hun aanwezigheid voor tal van bestemmingen weinig of niet bezwaarlijk is,
maken zij het oppervlaktewater ongeschikt voor huishoudelijk
gebruik en rechtstreekse menselijke consumptie, terwijl bepaalde risico's aanwezig zijn wanneer dit water wordt gebezigd
voor recreatie (in het bijzonder zwemmen), voor het drenken
van vee en voor het begieten van sla en andere rauw te consumeren tuinbouwgewassen. Deze risico's worden gevormd door
pathogene micro-organismen en wormeieren die bij het normale zuiveringsproces niet worden geëlimineerd en extra desinfectie van het effluent vergen.
Bij de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater met
behulp van de conventionele zuiveringsmethoden worden pathogene bacteriën op afdoende wijze geëlimineerd.
Uitgebreide praktische ervaringen maken het voorts zeer
waarschijnlijk dat enterovirussen, zoals die van hepatitis infectiosa (besmettelijke geelzucht) en poliomyelitis (kinderverlamming) door een goed geleid zuiveringsproces eveneens onschadelijk worden gemaakt. Aangezien het uiteraard noodzakelijk is deze praktijkervaring te staven en aan te vullen met
kennis over het gedrag van deze virussen in het water wordt
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het vraagstuk thans in een groot aantal landen experimenteel
onderzocht.
Bij gebruik van oppervlaktewater voor recreatie of in tuinbouw en veeteelt, leveren pathogene microben vooral gevaren
op in de nabijheid van rioolmondingen en lozingspunten van
effluenten van biologische zuiveringsinstallaties, bestemd voor
de behandeling van afvalwater van menselijke of dierlijke herkomst.
Aan dit gevaar kan het hoofd worden geboden door het ontvangende water in de nabijheid van dergelijke lozingen niet
voor de genoemde doeleinden te bezigen.
De Minister van Verkeer en Waterstaat besteedt voortdurend aandacht aan dergelijke lozingen en zorgt ervoor, zo
nodig via aanwijzingen van het Rijk (resp. van de desbetreffende waterbeheerder) dat bij twijfel over de toereikendheid
van de aan te houden afstand, maatregelen worden genomen
voor een extra desinfectie van het biologisch gezuiverde effluent.
9. Weren van anorganisch slib
Grote hoeveelheden anorganisch slib afkomstig van industriële bedrijven maken het water minder geschikt voor vele bestemmingen. Bij het beleid ten aanzien van het verstrekken van
lozingsvergunningen wordt er van uitgegaan dat dit slib niet in
oppervlaktewater mag worden gebracht. Het moet worden gescheiden van het te lozen water en op adequate wijze worden
verwerkt.
10. Bestrijding van de verontreiniging van de zee en van de
kustwateren
Het mondiale karakter van deze vorm van milieuverontreiniging dwingt tot maatregelen in internationaal verband tegen
bestaande misstanden en ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen. De materialen die de rivieren met hun water naar
zee brengen zijn in hoofdzaak producten van een grote verscheidenheid van geologische en biologische afbraakprocessen.
De zeeën hebben aldus van oudsher gefungeerd als gigantische
reservoirs voor organische en anorganische afvalstoffen. De
grote meerderheid der gedeponeerde organische verbindingen
wordt in zee snel gemineraliseerd, anorganische verbindingen
lossen op (zoutgehalte van zeewater) of slaan neer als slib dat
zich op de zeebodem afzet.
De oorzaak van de huidige bezorgdheid over de belasting
van de zee met afvalstoffen is de aanwezigheid in het zeewater
van relatief snel toenemende concentraties van xenobiotische
stoffen, die door hun persistentie en fysiologische activiteit de
marine flora en fauna schadelijk beïnvloeden (vogelsterfte
door polychloor-bifenyl, DDT en soortgelijke verbindingen,
zeehondensterfte door kwik, vissterfte door kopersulfaat, enz.).
Ook minder persistente en fysiologisch weinig actieve stoffen,
zoals minerale oliën, kunnen ernstige moeilijkheden veroorzaken wanneer ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn.
Voorts zijn er de door rivieren en riolen aangevoerde nutriënten, met name de fosfaten, die in de kustwateren de groei
kunnen bevorderen van schadelijke stoffen producerende organismen, zoals de dinoflagellaten Gonyaulax en Prorocentrum
micans die mosselvergiftigingen kunnen veroorzaken. Storting
van slib met name van industriële herkomst in zee kan plaatselijk een verstoring van de zuurstofhuishouding of een verhoogde belasting met sporenelementen teweegbrengen. Stortingen van stedelijk rioolslib in de Noordzee die onder meer op
verscheidene punten voor de Engelse kust en op één punt voor
de Nederlandse kust plaatsvinden, hebben tot nu toe geen problemen gegeven. Een nauwlettend toezicht op de stortplaatsen
blijft uiteraard noodzakelijk. Ten slotte moet het stedelijk afvalwater worden genoemd dat op enkele plaatsen onbehandeld
en in de onmiddellijke nabijheid van badstranden in zee wordt
geloosd.
Over de bestrijding van de verontreiniging van de zee kan in
het kort het volgende worden medegedeeld.

Verwacht wordt dat de hoeveelheid van de door de rivieren
aangevoerde schadelijke bestanddelen zal afnemen met de
voortschrijdende sanering van de binnenwateren.
Een internationale regeling ter voorkoming van de verontreiniging van de zee door olie, afkomstig van schepen, is reeds
onder auspiciën van de Intergovernmental Maritime Consultative Organization (IMCO) in 1954, door middel van een internationaal verdrag, tot stand gekomen. Door de IMCO
worden geregeld verbeteringen op dit verdrag voorgesteld,
waarvan een aantal reeds door de verdragspartners is geratificeerd en van kracht is geworden.
Een laatste voorstel omvat voorschriften betreffende de beperking van de tankinhoud van olietankers, waarmee de voorkoming wordt beoogd van grote verontreinigingen als gevolg
van strandingen en aanvaringen. Voorts zijn in Brussel onder
IMCO-auspiciën een tweetal verdragen tot stand gekomen, die
tot onderwerp hebben de wettelijke aansprakelijkheid voor de
schade door verontreiniging door olie, alsmede het optreden in
volle zee bij ongevallen die verontreiniging door olie kunnen
veroorzaken.
In het kader van de voorbereidingen door IMCO van een
International Conference on Marine Pollution in het najaar
van 1973, worden in de IMCO studies ondernomen, die op
deze Conferentie b.m. moeten leiden tot een internationale regeling ter voorkoming van verontreiniging van de zee door
schadelijke stoffen, andere dan olie, door operationele handelingen van schepen en door stranding en aanvaringen.
Het storten in zee van industrieel en ander afval vanaf
schepen en vliegtuigen, wordt binnenkort regionaal gereguleerd door de Conventie van Oslo inzake dumping in zee, die
kortgeleden door twaalf West-Europese landen is gesloten en
die - na ratificatie door ten minste zeven landen - vermoedelijk
nog vóór het einde van dit jaar in werking zal treden.
Het verdrag heeft betrekking op het zeegebied zoals omschreven in het Noordoost Atlantische Visserijverdrag. Het
bevat een absoluut dumpingsverbod voor een aantal klassen
van stoffen en een stelsel van vergunningen voor overige
stoffen.
Met betrekking tot de verontreiniging van badstranden kan
worden vastgesteld dat het zeewater langs de gehele Europese
kust duidelijk is verontreinigd op alle plaatsen waar niet of onvoldoende behandeld rioolwater of sterk verontreinigd oppervlaktewater wordt geloosd. Langs de Nederlandse kust is dit
het geval op 5 plaatsen t.w.:
-

Umuiden (verontreinigd oppervlaktewater)

-

Katwijk (verontreinigd oppervlaktewater en rioolwater)

-

Scheveningen (rioolwater)

-

Hoek van Holland (verontreinigd oppervlaktewater)

- Vlissingen (rioolwater)
In de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat en
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
van 26 februari 1971 is deze kwestie uitvoerig behandeld.
Opgemerkt mag nog worden dat geen gevallen zijn gerapporteerd van aandoeningen welke zich voordeden onder talloze
bezoekers die aan een dezer vijf stranden gebaad hebben, en
waarbij mogelijk zou kunnen worden gedacht aan enig verband
met de minder gunstige waterkwaliteit. Het is echter uit esthetisch oogpunt niet gewenst dat wordt gezwommen en gebaad in
water dat verontreinigd is blijkens de aanwezigheid van te
grote aantallen colibacterieën. Op korte termijn zal derhalve
worden bezien via welke instrumenten aanvullende maatregelen ten aanzien van de lozing in zee dienen te worden genomen.
De totale kosten van het op deze wijze tegengaan resp. terugdringen van de waterverontreiniging kunnen thans nog niet
in betrouwbare cijfers worden uitgedrukt.
Voor verschillende bronnen van waterverontreiniging geldt
immers dat de exact te nemen maatregelen nog onvoldoende
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vaststaan, zoals reeds is uiteengezet in hoofdstuk II. 1. Wel
bestaat een globale raming van de thans uit een oogpunt
van bestrijdingskosten belangrijkste post van het herstel van
de zuurstofhuishouding door middel van biologische zuivering. Voor de kosten van biologische zuivering wordt uiterlijk vóór 1985 gerekend op een investeringsbedrag van 3i a
4 mld. naar het huidige prijspeil, terwijl de jaarlijkse exploitatiekosten op f 500 a 600 min. worden geraamd. In deze bedragen zijn niet inbegrepen de kosten van de in dit verband uit
te voeren rioleringswerken en andere infrastructurele voorzieningen die globaal gesproken tot een verdubbeling van de totale investeringskosten kunnen leiden.
11.3. Openbare watervoorziening
Nadat in 1853 het eerste waterleidingbedrijf van Nederland
in werking werd gesteld is het percentage van de bevolking,
van welke woningen af.n de waterleiding zijn aangesloten, gestadig gegroeid. Het bedraagt thans ruim 99 pet. De situatie is
dan ook deze, dat de waterleiding niet alleen het normale
middel van de openbare watervoorziening is, maar in feite ook
het enige. De bronnen voor het leidingwater zijn het grondwater en het oppervlaktewater. Het zoete grondwater is over
het algemeen in hygiënisch opzicht van goede kwaliteit en is
vrij eenvoudig te zuiveren. De hoeveelheid grondwater die kan
worden gewonnen zonder aanmerkelijke schade toe te brengen
aan andere belangen, zoals landbouw en natuurbehoud, is
echter beperkt. Een door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening opgestelde inventarisatie komt tot een winningsmogelijkheid van 1,9 mld. m 3 per jaar.
De waterbehoeften van bevolking en industrie tegen het
einde van deze eeuw worden op 4,5 mld. m 3 per jaar geraamd;
bij ongewijzigd beleid dient dan ook een aanmerkelijke uitbreiding van de winning van oppervlaktewater onder het oog te
worden gezien. Thans is het leidingwater voor omstreeks 2/3
afkomstig van het grondwater en voor 1/3 uit het oppervlaktewater. Uitgaande van deze ramingen zal in de toekomst deze
verhouding juist andersom zijn.
Het oppervlaktewater is in hygiënisch opzicht steeds onbetrouwbaar. De concentratie van verontreinigende stoffen, met
name in de rivier de Rijn, is soms zo groot dat het water
zich niet meer leent voor de bereiding tot drinkwater. De kwaliteit van het leidingwater wordt bepaald door de bruikbaarheid ervan als drinkwater. De normale openbare watervoorziening levert dan ook water af van drinkwaterkwalitcit1).
De kwaliteitsverbetering van het leidingwater zal in de
eerste plaats aan de bron bewerkstelligd moeten worden. Aangezien de belangrijkste bronnen van oppervlaktewater internationale rivieren zijn, nl. de Rijn en de Maas, moet de strijd
tegen de verontreiniging van het rivierwater niet alleen in nationaal, maar vooral ook in internationaal verband worden
gevoerd. In het bijzonder is hierbij van belang het reeds in
II.2. vermelde overleg van de oeverstaten inzake de vervuiling
van de Rijn en meer algemeen het brede internationale overleg
waartoe met name de Stockholmconferentie een belangrijke
bijdrage heeft geleverd.
Urgenties
1. Basisplannen voor de toekomstige watervoorziening.
De noodzaak basisplannen voor de toekomstige watervoorziening op te stellen heeft zijn grond in het feit, dat thans ruim
99 pet. van de bevolking, mede door stimulering van de Rijksoverheid, aan de waterleiding is aangesloten. Bovendien neemt
het waterverbruik toe door bevolkingsaanwas, door stijging
!) Het onderwerp „de fluoridering van drinkwater" wordt in
deze nota niet behandeld. Over dit onderwerp zullen binnen afzienbare termijn nadere voorstellen worden uitgebracht.

van het verbruik per hoofd en door groei van het industrieel
gebruik, terwijl de beschikbaarheid van bruikbaar water afneemt. Tegen deze achtergrond kan een bezinning over een
mogelijke matiging van het waterverbruik actueel worden.
De basisplannen beogen een zo efficiënt mogelijke watervoorziening, terwijl de plannen mede een technische compensatie van de bestaande verontreiniging van oppervlaktewater
inhouden.
De technische opzet in grote lijn van de basisplannen is in
eerste aanleg gereed gekomen.
Het is voor de realisering van deze technische opzet van belang, dat op korte termijn het regeringsbeleid inzake de openbare watervoorziening in beginsel wordt vastgelegd, passend in
het algemeen waterhuishoudkundig en ruimtelijk ordeningsbeleid. Een eerste fase van het overleg, dat daartoe zal moeten
leiden, vindt thans plaats in het kader van de Rijksplanologische Commissie. Nadat dit overleg is voltooid zal de ondergetekende een nota over het onderhavige onderwerp aan de Staten-Generaal aanbieden. De voorbereiding van de basisplannen
brengt tevens mede, dat de financieel-economische gevolgen
van de verwezenlijking van die plannen onder ogen moeten
worden gezien. In bovengenoemde nota zal hierop nader worden ingegaan.
Bijzondere aandacht vergt tevens de financieringsproblematiek die bij de bouw van grote werken ontstaat als gevolg van
een aanvankelijke onderbezetting.
2. Reorganisatie van de openbare watervoorziening.
De problemen waarvoor de openbare watervoorziening zich
thans ziet gesteld vergen dat deze voorziening wordt behartigd
door bedrijven, die zowel in technisch als in financieel opzicht
tegen hun taak zijn opgewassen. Dit geldt zowel voor produktiebedrijven als voor distributiebedrijven. Deze eis leidt tot een
herziening van o.m. distributiegebieden der waterleidingbedrijven in die zin, dat fusie zal dienen plaats te vinden tussen
bedrijven waarvan het formaat onvoldoende moet worden geacht. Het hiertoe nodige wettelijke instrument zal ter beschikking komen, wanneer het thans in de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangige wetsontwerp tot wijziging van de Waterleidingwet (zitting 1970-1971, 11252) het Staatsblad zal
hebben bereikt.
3. Maatregelen op wetgevingsgebied in het belang van de
openbare watervoorziening.
De openbare watervoorziening is voor wat betreft haar
grondstof afhankelijk van de waterhuishouding. In het kader
van de waterhuishouding vallen te onderscheiden het grondwater en het oppervlaktewater met betrekking tot welke beide
watersoorten, het beheer in kwantitatief en kwalitatief opzicht
een nationale regeling behoeft. De kwalitatieve bescherming
van het oppervlaktewater is thans geregeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Het kwantitatieve oppervlaktewateraspect, dit is de onttrekking van oppervlaktewater, mist nog een specifieke wettelijke
regeling. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de
voorbereiding van een dergelijke regeling in het vooruitzicht
gesteld.
Door genoemde ambtgenoot wordt thans eveneens een algemene wet op de onttrekking van grondwater voorbereid, waardoor iedere grondwateronttrekking van enige betekenis dus
ook die ten behoeve van industrie en landbouw aan een vergunning zal worden gebonden.
Met betrekking tot de bescherming van grondwater tegen
verontreiniging bereidt de ondergetekende thans een wetsontwerp voor, dat in het algemeen de bescherming van de bodem
tegen verontreiniging zal betreffen en mede de bescherming
van het grondwater zal omvatten.
De totstandkoming van de hier genoemde wettelijke regelingen in voorbereiding is mede urgent met het oog op een
goede verwezenlijking van de basisplannen voor de toekomstige watervoorziening.
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Daarnaast vereisen de basisplannen, willen zij praktisch effect hebben, een wettelijke grondslag. Het is de bedoeling deze
te verschaffen door toevoeging van een afzonderlijk hoofdstuk
aan de Waterleidingwet. De voorbereiding van deze wetsaanvulling door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verkeert reeds in gevorderd stadium.
4. Wetenschappelijk speurwerk.
De openbare watervoorziening in ons land is deels afhankelijk van het grondwater en in toenemende mate afhankelijk
van het gebruik van verontreinigd oppervlaktewater.
De basisplannen voor de toekomstige watervoorziening
hebben mede betrekking op technische projecten, waarmee bij
de huidige stand van de techniek uit het verontreinigde oppervlaktewater drinkwater van aanvaardbare kwaliteit kan
worden bereid.
Een goede uitwerking en toetsing van de basisplannen
vergen nadere studie en kennisverwerving ten aanzien van het
micro-milieu en met name van de omzettingsprocessen door
microben en algen van niet schadelijke produkten in reuk- en
smaakstoffen, zomede van de accumulatie van toxische stoffen
en metalen in spaarbekkens, in infiltratiegebieden en in drinkwaterbereidingsinstallaties. Intussen vergt ook het gebruik van
grondwater wetenschappelijk speurwerk. In het licht van het
bovenstaande dient speurwerk te worden verricht op de navolgende gebieden.
Oppervlaktewater
a. Kwalitatief onderzoek naar de aanwezigheid en aard van
reuk- en smaakstoffen in oppervlaktewater en drinkwater.
Hierbij komt mede aan de orde de kwantitatieve relatie van
de gevormde produkten ten opzichte van de aanwezige milieuverontreinigingen, b.v. van olieprodukten.
Annex hiermede is tevens de studie van de passage en eliminering van reuk- en smaakstoffen, carcinogene stoffen en toxische metalen bij de bereiding van drinkwater.
b. Limnologisch onderzoek spaarbekkens.
In het kader van de basisplannen dient informatie beschikbaar te zijn over de optimalisering van het microbeheer bij
spaarbekkens. Dit vereist studie van de zelfreinigingsprocessen
in modellen op semi-technische schaal:

- de verstoppingsprocessen, die zich kunnen voordoen in de
infiltratielichamen en de eliminering daarvan.
De studie van deze processen wordt verricht in een proefinstallatie te Leiduin, met behulp van een aantal infiltratieketels,
die zijn gevuld met zand uit het in eerste aanleg bestudeerde
gebied op de Veluwe;
- de biologische draagkracht en de ontwikkelingsmogelijkheid van het Veluwe-massief. De Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft het Rijks Instituut
voor het Natuurbeheer verzocht voor een dergelijk onderzoek
zorg te dragen.
d. Virologisch onderzoek.
De eis van afwezigheid van pathogene kiemen in drinkwater
houdt mede in de afwezigheid van pathogene virussen. Zeer
weinig is nog bekend van de resistentie van virussen tijdens
het zelfreinigingsproces en de verwijdering bij zuiveringsprocessen.
De studie hiernaar zou kunnen leiden tot onderzoekingen inzake een indicator-organisme of een bacteriophaag, zulks met
het oog op de vaststelling van de hygiënische betrouwbaarheid
van drinkwater.
e.

Ontzoutingstechnieken.

Naast de hierboven genoemde onderzoekingen dient in
het kader van de voorbereiding van de basisplannen voor de
toekomstige watervoorziening onderzoek te worden verricht
naar de technologie en economie van ontzoutingstechnieken,
een en ander met het oog op mogelijke praktische bruikbaarheid daarvan voor de toekomstige watervoorziening.
In onderzoek zijn genomen:
— ontzouting door flashverdamping;
— ontzouting door electrodialyse;
— ontzouting met behulp van omgekeerde osmose.
De speurwerkonderwerpen b, c en e zijn opgenomen in het
speurwerkprogramma, dat voor gezamenlijke rekening door
het Rijk en de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland wordt gefinancierd en uitgevoerd.

- de limnologische studie van de zelfreinigingsprocessen bij
de bestaande organische stofbelasting;

Grondwater

- de invloed van fosfaatverwijdering of -precipitatie bij de
opslag;

Geohydrologisch onderzoek

- de bestudering van de accumulatieprocessen van toxische
bestanddelen;
- de bestudering en regulatie van de zuurstofhuishouding
door kunstmatige circulatie en de invloed daarvan op het zelfreinigingsproces.
c. Onderzoek Veluwe-infiltratie.
In het kader van de voorbereiding der basisplannen dient in
hydrologisch en chemisch opzicht onderzoek te worden verricht naar de processen, die zich bij opslag in de ondergrond
van het Veluwe-massief kunnen voordoen. Onderzoek zal moeten worden verricht naar:

Doordat de mogelijkheden voor de uitbreiding van grondwaterwinning steeds afnemen wordt de vraag naar de technisch en hydrologisch gunstigste situering en inrichting van
winplaatsen meer en meer belangrijk, doch tevens moeilijker
te beantwoorden. Het wordt in toenemende mate noodzakelijk
de belangen van de watervoorziening van de bevolking en de
industrie, de waterafvoer en de waterbeheersing, de landbouw en het landschapsschoon als één geheel te bezien en
voor deze belangen gezamenlijk tot een optimale exploitatie
van het grondwater te komen.
De speurwerkonderwerpen die in verband hiermede aan
de orde komen zijn onder meer:

- de voorbereiding die nodig is ter voorkoming van zuurstofbinding in het geïnfiltreerde water in de zuurstofrijke ondergrond van de Veluwe;

het opstellen van optimaliseringsmodellen voor de exploitatie van zoet grondwater, de ontwikkeling van analogons voor
regionale en locale onderzoekingen, onderzoek naar de verandering van de kwaliteit van het grondwater bij onttrekkingen van grote capaciteit.

- de verwijdering van nog resterende reuk- en smaakstoffen
en toxische bestanddelen tijdens het bodemtransport of, zo
nodig, door verdergaande voorbehandeling;

Beoogd wordt door geohydrologisch speurwerk te komen
tot een zo nauwkeurig mogelijke vaststelling van de blijvend
winbare hoeveelheid grondwater.
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11.4.

Luchtverontreiniging

De maatschappelijke ontwikkeling - die zich manifesteert
in een toename van industrialisatie en energiegebruik - is
oorzaak van een stijgende tendens van de luchtverontreiniging. Zonder daarop gerichte maatregelen van de overheid en
het bedrijfsleven zou een toename van enkele procenten per
jaar kunnen worden verwacht. Het beleid van de overheid
is er niet slechts op gericht om deze toename te voorkomen,
maar vooral om de luchtverontreiniging terug te dringen tot
een aanvaardbaar niveau. In gebieden waar nu sterke luchtverontreiniging voorkomt is vermindering nodig; in andere
gebieden zal de luchtverontreiniging niet of althans zo min mogelijk mogen toenemen.
Velerlei menselijke activiteiten veroorzaken luchtverontreiniging. De oudste daarvan is de ruimteverwarming, bijna altijd door middel van het verbranden van fossiele brandstoffen. De oudste brandstof, kolen, was in Nederland meestal
van goede kwaliteit en werd als regel in haarden gestookt; dit
soort verwarming heeft in Nederland over het algemeen geen
belangrijke mate van luchtverontreiniging veroorzaakt. Het gebruik van olie gaf minder roet en minder vliegas, maar waar
incidenteel zware olie werd gebruikt meer zwaveldioxyde.
Het gedurende de laatste jaren snel toegenomen gebruik van
aardgas, dat zwavelvrij is, veroorzaakte een duidelijke vermindering van de door ruimteverwarming veroorzaakte
luchtverontreiniging; de verbranding van aardgas geeft, naast
vrij grote hoeveelheden waterdamp, aan hinderlijke stoffen
alleen stikstofoxyden, die bij elke verbranding ontstaan.
De door de ruimteverwarming veroorzaakte luchtverontreiniging loopt thans terug. Zodra echter het aardgasgebruik
zich zal hebben gestabiliseerd zal de door de ruimteverwarming veroorzaakte luchtverontreiniging weer gaan toenemen
als gevolg van de bevolkingsgroei en de toenemende behoefte
aan ruimteverwarming. In bepaalde gebieden, met name
waar veel verwarmde kassen nog met olie worden gestookt,
blijven maatregelen nodig. De toenemende vermenging van
laag- en hoogbouw en het verschijnen van stookinstallaties
met lage schoorsteen aan de voet van hoge woongebouwen
maken het noodzakelijk, regels op te stellen voor de hoogte
van schoorstenen van huizen en soortgelijke gebouwen.
De industrie en wel vooral de chemische en petrochemische industrie heeft zich hier te lande snel ontwikkeld; het hoeveelheidindexcijfer van de industriële produktie (1963 =
100) steeg in 1970 tot 175, dat van de chemische industrie
tot 288. Nederland heeft langs de Nieuwe Waterweg een der
grootste opeenhopingen van olieraffinaderijen met daaraan
verbonden petrochemische industrieën ter wereld, met een
raffinagecapaciteit van bijna 70 min. ton ruwe olie per jaar.
De industrieën brengen ten dele dezelfde stoffen in de lucht
die ook door ruimteverwarming ontstaan, maar daarnaast een
groot aantal zeer uiteenlopende stoffen waaronder te noemen
zijn fluorverbindingen, koolwaterstoffen en vele andere organische en anorganische verbindingen.
Elke industrie behoeft een vergunning ingevolge de Hinderwet en, voor zover deze industrie ernstige iuchtverontreiniging kan veroorzaken, binnenkort krachtens de Wet inzake
de luchtverontreiniging. Aan een dergelijke vergunning worden voorwaarden verbonden. De vergunningen worden meestal verleend door gemeentelijke of provinciale bestuurscolleges, waarbij rijksdiensten (Inspectie van de Volksgezondheid
belast met het toezicht op de Hygiëne van het Milieu, en Arbeidsinspectie) als adviseur zijn ingeschakeld. Door zorgvuldige bestudering van de industriële processen, de luchtverontreiniging die daaruit voort kan komen en de gevolgen daarvan wordt thans veel aandacht gegeven aan het formuleren
van zodanige voorwaarden („best practicable means") dat
belangrijke hinder wordt uitgesloten.
De industriële luchtverontreiniging kan, zodra de Wet inzake de luchtverontreiniging in werking is getreden, langs deze weg onder controle blijven. De genoemde Wet maakt het
mogelijk om bestaande bedrijven, indien nodig, zwaardere
voorwaarden op te leggen. Dit zal dan ook geschieden, zij

het geleidelijk en uitgaande van een bepaalde prioriteit; het
is onmogelijk alle bedrijven in korte tijd op de wenselijkheid
van dergelijke verzwaring van voorwaarden te onderzoeken.
Indien eisen, die krachtens hygiënische overwegingen noodzakelijk zijn, voor een bedrijf te zwaar zijn zal zulk een bedrijf
niet hier te lande kunnen worden opgericht; betreft het een
bestaand bedrijf, dan zullen verschillende mogelijkheden als
sluiting, beperking, sanering met steun uit de opbrengst van
de heffingen, moeten worden bezien.
Ook moet de uit een oogpunt van milieuhygiëne soms gewenste spreiding van bedrijven worden ingebracht in het kader van het algemene economische vestigingsbeleid.
Elektrische centrales, voor zover niet gebaseerd op kernenergie, verstoken grote hoeveelheden brandstof met een relatief laag rendement.
Er zal naar worden gestreefd dat door verbetering van de
stookinstallaties en het gebruik van andere brandstof, zoals
zwavelarme olie of van kernenergie, de uitworp van zwaveldioxyde en vliegas van deze centrales in aanzienlijke mate
zal dalen, ondanks toenemend gebruik van elektrische energie. Het grootste probleem wordt hier gevormd door de uitworp van stikstofoxyden, daar methoden ter beperking van
deze uitworp nog onvoldoende onderzocht zijn.
Het gemotoriseerd verkeer neemt zeer snel toe. Het aantal
motorvoertuigen steeg van 1963 tot 1970 van 1,3 tot 2,9
min.
Auto's met benzinemotoren produceren vrij veel koolmonoxyde, stikstofoxyden, koolwaterstoffen en loodverbindingen (uit loodverbindingen, die aan de benzine worden
toegevoegd); dieselmotoren geven veel minder koolmonoxyde, iets minder koolwaterstoffen doch meer stikstofoxyden
dan benzinemotoren, echter geen loodverbindingen. Dieselmotoren produceren meer vaste deeltjes (o.a. roet) en stank
en in geringe mate zwaveldioxyde. Deze verontreinigingen
komen zeer nabij het aardoppervlak vrij en het meest in de
steden; zij hebben daardoor een grote invloed juist op die
plaatsen waar zich veel mensen bevinden.
Op langere termijn mag effect verwacht worden van het
thans op vele plaatsen in gang zijnde onderzoek naar andere
energiebronnen voor het autoverkeer en naar andere motortypen die minder luchtverontreiniging veroorzaken. Een
voorbeeld hiervan vormt het in ons land ontwikkelde Stirlingmotorproject.
Maatregelen betreffende het verkeer zullen zoveel mogelijk in breder dan nationaal verband moeten worden genomen. In EEG-verband zijn thans bepalingen voor keuringen
van nieuwe typen op benzine en op dieselolie lopende auto's
opgesteld, die ook hier te lande zullen worden ingevoerd; zij
komen voort uit overleg in de E.C.E., zodat mag worden
verwacht dat zij voor geheel Europa zullen gelden.
Aanvullende nationale maatregelen inzake het verkeer zullen worden genomen. Dit beperkt zich tot het bestaande
voertuigpark en ook al uit efficiency-overwegingen is dit alleen mogelijk indien dit samengaat met de verplichte periodieke keuring.
Het snel groeiende vliegverkeer en het groter brandstofgebruik van de krachtiger motoren veroorzaken een stijgende
hoeveelheid van de door vliegtuigen in de atmosfeer gebrachte verontreinigingen. Dit is - door de hoge verkeersdichtheid - in de nabijheid van vliegvelden niet zonder belang. De
overheersende weergesteldheid bepaalt hier het effect van de
emissies. Tijdens lange perioden van stabiele atmoferische
omstandigheden kunnen de door vliegtuigen geëmitteerde
verontreinigingen zodanig accumuleren dat een invloed op
het welzijn van de bevolking merkbaar wordt.
De introductie van de gasturbinemotor betekende een
belangrijke stap voor het verlagen van de emissie uit vliegtuigmotoren. Door turbinemotoren aangedreven vliegtuigen - die
op dit moment reeds een belangrijk deel van de totale luchtvloot vormen - veroorzaken aanzienlijk minder luchtverontreiniging.
In de onmiddellijke nabijheid van grote vliegvelden kunnen
vliegtuigen belangrijk tot de verontreiniging bijdragen. De
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emissie van goed zichtbare rookpluimen is hierbij bijzonder
onaangenaam. Om dit probleem op te lossen is voor één
type motor een nieuwe brander geconstrueerd; de hierdoor
verbeterde verbranding beperkt in hoge mate de emissie van
zichtbare rook.
Nieuw ontwikkelde machines maken gebruik van deze verbrandingsprincipes en er worden pogingen in het werk gesteld om de in gebruik zijnde oudere types om te bouwen.
Het vliegverkeer veroorzaakt tevens luchtverontreiniging
in de bovenste lagen van de troposfeer en in de stratosfeer,
hetgeen in zoverre de aandacht verdient dat bekend is dat
vreemde stoffen in deze lagen een lange verblijftijd kunnen
hebben.
Tegen deze bron van luchtverontreiniging kunnen slechts
in internationaal verband maatregelen worden genomen.
Ook de scheepvaart geeft luchtverontreiniging, waarvoor
ten dele hetzelfde geldt. Op korte termijn worden maatregelen tegen het zgn. roetblazen in havens overwogen. Hierbij
kan worden opgemerkt dat de gemeente Rotterdam hierover reeds een verordening kent.
Het kader van deze urgentienota leent zich niet voor een
uitvoerige bespreking van alle andere oorzaken van luchtverontreiniging; zij zijn, in het totaal bezien, van ondergeschikte betekenis, al kan bij voorbeeld verbranding van rietvelden,
van afval, van autowrakken en van autobanden in de open
lucht veel lokale bezwaren geven. Het is mogelijk ook daartegen op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging
maatregelen te nemen.
Een zeker inzicht in de betekenis van de verschillende oorzaken van luchtverontreiniging kan worden ontleend aan de
volgende tabel, die is berekend uit gegevens van een publicatie van Beek (in Mens en Milieu, prioriteiten en keuze; Toekomstbeeld der Techniek, 1971).
De tabel geeft de door Beek voor het jaar 1970 geschatte
emissies van vijf stoffen en van vier groepen veroorzakers,
en wel in Gg (10 9 g of 1000 ton) per jaar.
Zwavel- Stof
dioxyde
Ruimteverwarming . 1 3 0
Verkeer
100
Elektriciteitsbedrijven en
energievoorzieningen 340
Industrie
470

StikKoolstofmonoxyden oxyde

K00Iwaterstoffen

45
45

6,3
281

pm
1 800

pm
460

80
145

80
85

pm
75

pm
155

Helaas ontbreken meer nauwkeurige en betrouwbare gegevens over de verschillende emissies. De registratie van
emissies is voor het bepalen van het beleid en het nagaan
van de resultaten daarvan noodzakelijk te achten. Dergelijke
gegevens zijn ook nodig om modellen voor de verspreiding
van luchtverontreiniging te toetsen en toe te passen.
Een andere mogelijkheid om nader inzicht in de ontwikkeling van de luchtverontreiniging te verkrijgen is het verrichten van metingen van concentraties in het leefmilieu van de
mens. Dergelijke metingen vinden reeds op vrij grote schaal
plaats. Een voorbeeld van de uitkomsten vindt men in het
aan de Tweede Kamer op 28 februari 1972 aangeboden overzicht over zwaveldioxydeconcentraties in het Nieuwe Waterweggebied.
Het nationaal meetnet voor de luchtverontreiniging, dat
thans in opbouw is, zal dienen om een inzicht te verkrijgen
in de geografische verspreiding van enkele verontreinigingsbestanddelen over het land; de ontwikkeling in de gemiddelde
concentratie van jaar tot jaar te volgen; het transport over
de landsgrenzen te bestuderen, en te fungeren als waarschuwingssysteem tijdens episoden met een hoge graad van luchtverontreiniging. Dit meetnet zal informatie verzamelen van
225 meetstations, telegrafisch verbonden met een centrale

computer, aanwezig op het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven. Deze computer beheert het totale systeem en verzorgt de presentatie van de verzamelde informatie. Het meetnet zal voor zwaveldioxyde en metingen
van windrichting en windsnelheid in de eerste helft van 1973
operationeel worden. Daarna zullen ook andere bestanddelen
in het systeem worden opgenomen, waarbij vooreerst wordt
gedacht aan stikstofmonoxyde, stikstofdioxyde, ozon en
kcolmonoxyde.
De gevonden meetuitkomsten moeten worden geïnterpreteerd aan de hand van bepaalde normen of grenswaarden,
die worden opgesteld na bestudering van gegevens over alle
invloeden. De Gezondheidsraad heeft reeds een advies gegeven voor normen van zwaveldioxyde. Een advies betreffende
normen voor koolmonoxyde, stikstofoxyden, ozon en andere oxidantia, roet en zwevend stof, zwavelzuur, fluoriden,
lood, aldehyden, reactieve koolwaterstoffen zoals etheen en
polycyclische koolwaterstoffen is gevraagd.
Het ontbreken van officieel vastgestelde normen behoeft geen
belemmering te zijn voor het bereiken van resultaten in de bestrijding van de luchtverontreiniging. Kwaliteitsnormen voor
lucht kunnen variëren van streefwaarden tot gevarengrenzen;
de eerstbedoelde geven zeer lage concentraties, die men graag
wil bereiken, de laatstbedoelde geven concentraties waarboven
ernstig gevaar of ernstige hinder voor de mens en zijn omgeving
bestaat. De gevarengrenzen kunnen slechts met een zekere mate
van onzekerheid worden afgeleid uit gegevens over de z.g.
dosis-effectrelaties. De onzekerheid spruit onder meer voort uit
het feit, dat de praktijkervaringen voortkomen uit situaties,
waar een mengsel van verontreinigingen als geheel, door een
vergrote emissie of door ongunstige meteorlogische condities
tijdelijk in hoge concentraties, op de mens en zijn milieu
inwerkt.
Nu de aard van de luchtverontreiniging zich wijzigt, dat
wil zeggen dat de verhouding tussen de verontreinigende bestanddelen verandert en andere verontreinigende stoffen
mede een rol spelen, kan niet meer één bestanddeel, bij voorbeeld zwaveldioxyde, als indicator van de totale luchtverontreiniging worden beschouwd, al blijft het een der belangrijke componenten. Veel gegevens die vroeger als basis voor
het vaststellen van normen (vooral gebaseerd op de zwaveldioxydeconcentratie) zijn gebruikt, verliezen hierdoor aan
betekenis.
Daarbij moet worden overwogen dat gevarengrenzen nog
geen aanvaardbare kwaliteitsnormen zijn; het vaststellen uit
de beschikbare gegevens van de laatstbedoelde normen, die
men hindernormen zou kunnen noemen, blijft een beleidsbeslissing. Dergelijke normen geven dan de hoogste concentraties, die men zo nodig kan en wil aanvaarden.
Het behoeft wel geen betoog dat de overheid steeds zal
pogen de werkelijke luchtvervuiling veel sterker te beperken
dan alleen voor het blijven onder deze normen nodig is. Dit
geschiedt door het stellen van voorwaarden, die noodzaken
tot het toepassen van de daartoe meest geschikte, praktisch
uitvoerbare technische maatregelen, hetzij direct, hetzij door
het vaststellen van een maximale emissie (verg. de „Declaration of Principles on air pollution control" van de Raad
van Europa, aanvaard op 8 mei 1968).
Een voorbeeld van de moeilijkheid bij de interpretatie van
meetuitkomsten geeft de situatie in Rijnmond in septemberoktober 1971, waar de meetuitkomsten niet een duidelijke
samenhang vertonen met het beeld van de werkelijk ondervonden hinder, zoals dit onder meer in de klachtmeldingen
tot uiting is gekomen. Het lijkt waarschijnlijk dat een niet
onbelangrijk deel van de hinder is veroorzaakt door niet nauwkeurig bekende en niet gemeten bestanddelen, waaronder een
aantal stankstoffen. Daarom is thans een proefonderzoek in
Zuid-Holland in gang gezet, waarbij een aantal andere componenten dan diegene die meestal worden gemeten ook zal
worden bepaald, met name zwavelzuur, een aantal koolwaterstoffen en ozon.

38
Ozon behoort bij de bestanddelen van de fotochemische
luchtverontreiniging, ook wel „Los Angeles Smog" genoemd.
Deze vorm van luchtverontreiniging ontstaat door reacties
in de atmosfeer tussen vooral stikstofoxyden en bepaalde
actieve koolwaterstoffen onder invloed van de ultraviolette
straling van de zon. Omdat deze vorm van luchtverontreiniging ook hier te lande blijkt voor te komen is een speciaal
onderzoek betreffende het ontstaan en het voorkomen daarvan opgedragen aan T.N.O. (Centraal Laboratorium en Instituut voor Gezondheidstechniek).
Omtrent de door de luchtverontreiniging in ons land veroorzaakte schade is weinig bekend, doch er is reden om te
veronderstellen dat deze niet onaanzienlijk is.
Het „Environmental Protection Agency" heeft voor de
U.S.A. deze geschat op $ 16 miljard per jaar:
Schade aan de gezondheid van de mens . .
Schade aan vegetatie en materialen
Waardevermindering van bezittingen . . . .

$ 6 miljard
$ 4,9 miljard
$ 5,2 miljard
$ 16

miljard

De gegeven getallen, gebaseerd op Amerikaanse verhoudingen, duiden slechts de orde van grootte aan. Zoals in II.
1 in het algemeen reeds is gesteld mag worden verwacht dat
een dergelijke wijze van kwantificering meer dan in het verleden ook in ons land een bijdrage tot het te voeren beleid
zal kunnen leveren.
Urgenties
1. Uitvoering Wet inzake de luchtverontreiniging
— De voor het in werking treden van de Wet inzake de
luchtverontreiniging nodige uitvoeringsbesluiten hebben in
concept het ministerie verlaten; de formele behandelingsprocedure is hiermee vrijwel afgerond. Verwacht wordt dat
deze Wet tijdens de parlementaire behandeling van deze nota
volledig in werking zal zijn getreden.

- Ook is het de bedoeling in dezelfde periode restricties
op het zwavelgehalte van in Rijnmond gebruikte brandstoffen
op te leggen.
3. Gemotoriseerd verkeer
- Te zamen met de Minister van Verkeer en Waterstaat
worden plannen uitgewerkt voor periodieke keuringen van
auto's op de samenstelling der uitlaatgassen, te beginnen met
auto's van 10 jaar en ouder. De studie omvat tevens de mogel ijkheid van incidentele keuringen. Bij deze keuringen zullen in ieder geval de emissies van koolmonoxyde en koolwaterstoffen worden gemeten. Bij dieselauto's zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan rook- en stankemissie.
Daarnaast zullen op korte termijn de reeds op blz. 3 van
dit hoofdstuk vermelde E.E.G.-maatregelen voor keuringen
van nieuwe typen op benzine en op dieselolie lopende auto's
in de nationale wetgeving worden overgenomen.
- Het reeds bestaande overleg binnen de E.E.G. en de
E.CE. omtrent de normen, te stellen aan uitlaatgassen van
auto's, zal door ons land met kracht worden bevorderd ten
einde een zeer aanzienlijke vermindering van de emissies van
koolmonoxyde, koolwaterstoffen en stikstofoxyden te bereiken. Hiertoe zal Nederland zonodig een nader uitgewerkt
initiatief nemen.
- Binnenkort kunnen, rekening houdend met de ter zake
in de Duitse Bondsrepubliek opgedane ervaringen, voorstellen voor het vaststellen van een maximaal loodgehalte van
benzine worden verwacht. Daarbij wordt vooralsnog een grens
van 0,4 g lood per liter benzine waarschijnlijk geacht. Over
een verdere verlaging zal eerst een beslissing worden genomen nadat met het effectueren van maatregelen voor het
terugdringen van andere schadelijke bestanddelen van uitlaatgassen voldoende vorderingen zijn gemaakt.
- De milieuhygiënische aspecten van verschillende vormen
van openbaar vervoer binnen de steden zullen worden bestudeerd.

4. Ruimteverwarming en energieproduktie
— De regeling voor heffingen, die thans is opgesteld, zal
zowel ten aanzien van de totale omvang alsook voor wat
- De aansluiting van de kassen in het Westland en elders
betreft een meer verfijnde toepassing nader worden uitge- op aardgas wordt met kracht door het Departement van
werkt. Dit zal nog enige tijd vergen, zodat vooralsnog met Landbouw bevorderd.
het voorgestelde, op brandstofverbruik gebaseerde stelsel moet
- Het voornemen bestaat - mede in verband met de interworden volstaan. Getracht zal worden de verbeterde regeling
nationale ontwikkeling - maatregelen te nemen ter bepervóór 1974 uit te werken.
king van het zwavelgehalte van brandstoffen, ten einde een
— Nadere regelen betreffende de bevoegdheden van de stijging van de zwaveldioxyde-emissies op het moment dat
Commissarissen der Koningin in geval van bijzondere het aardgasverbruik zal zijn gestabiliseerd, te voorkomen.
omstandigheden (artikel 53 van de genoemde Wet) zullen nog
dit jaar worden opgesteld.
5. Registratie van emissies
2. De sanering van Rijnmond
— Een systeem voor het verzamelen en vastleggen van
— Alle bestaande bedrijven zullen zorgvuldig worden be- gegevens over de emissies, zowel door de industrie als door
keken op mogelijk te nemen maatregelen ter beperking van het verkeer en andere bronnen, zal worden opgezet.
Bij deze registratie zal zoveel mogelijk van de medewerhinderlijke emissies. Omstreeks het eind van dit jaar zal naar
verwachting het eerste deel van een saneringsplan ter advise- king van alle betrokkenen gebruik worden gemaakt. Met
ring aan de saneringscommissie worden voorgelegd, waarna deze registratie zal in Zuid-Holland worden begonnen.
met de sanering een begin kan worden gemaakt.
Zo nodig zullen hierbij aan de bedrijven nieuwe voorwaarden worden opgelegd, krachtens artikel 33 van de Wet in6. Onderzoek en metingen
zake de luchtverontreiniging.
- Het landelijk meetnet zal voor het meten van zwavel— In het kader van de te nemen saneringsmaatregelen be- dioxyde in het eerste halfjaar van 1973 operationeel worden.
staat het voornemen in beperkte perioden, waarin een grote
- In Zuid-Holland zullen vanaf begin 1973 extra metinkans op windstil weer en het optreden van inversie bestaat,
tijdelijk bepaalde emissies, met name niet-continue emissies, gen worden uitgevoerd die zullen worden uitgebreid tot zoaan strengere maatregelen te onderwerpen, hetzij in een klein veel mogelijk bestanddelen, waaronder zwavelzuur en koolwaterstoffen.
centraal deel van Rijnmond, hetzij in een groter gedeelte.
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- Het onderzoek over ontstaan en voorkómen van fotochemische luchtverontreiniging zal worden bevorderd en zo
mogelijk worden versneld.
- Krachtige steun zal worden gegeven aan het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de verspreiding van luchtverontreiniging, waarbij aan het K.N.M.I. een centrale functie is toegedacht.
- In samenwerking met T.N.O. wordt een door het departement van de ondergetekende gesubsidieerd onderzoek
verricht naar de samenstelling van de uitlaatgassen van een
aantal merken personenauto's onder diverse omstandigheden.
- Aan het R.C.N, zal een subsidie worden verleend om
een onderzoek te verrichten naar het vóórkomen en de eigenschappen van condensatie-aerosolen.
- Een door de afdeling fabrieks- en apparatenbouw voor
de procesindustrie van de Technische Hogeschool te Eindhoven in te stellen onderzoek naar een betere constructie
van fakkels - waardoor de veroorzaakte hinder wellicht beperkt kan worden - zal financieel mogelijk worden gemaakt.
7. Normen
- Aan de Gezondheidsraad is een advies gevraagd met
betrekking tot normen of grenswaarden voor een aantal andere stoffen dan zwaveldioxyde, vooruitlopend op het
overleg hierover in de Wereldgezondheidsorganisatie. De
daartoe ingestelde commissie zal binnen een jaar een interimrapport uitbrengen. Daarna zal zo spoedig mogelijk worden
nagegaan hoe de in het advies van de Gezondheidsraad voorgestelde normen in het te voeren beleid moeten worden opgenomen.
8. Een aanzienlijke uitbreiding van de Inspectie van de
Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van
het milieu - zowel centraal als regionaal - zal op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd.
Voor een betrouwbare berekening van de kosten van de hier
voorgestelde maatregelen zijn er in dit stadium nog te veel onzekerheden. Zodra een meer systematisch inzicht bestaat in de
concreet te nemen bestrijdingsmaatregelen en in de ermee gepaard gaande technologische verschuivingen, zoals proceswijzigingen e.d., zal worden getracht een enigszins verantwoorde
raming van de te verwachten totale kosten te leveren. Bestaande schattingen van de totale bestrijdingskosten van de
luchtverontreiniging zoals die van Dr. Ir. W. J. Beek (Congres
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1971) liggen in de
orde van grootte van f 700 a 800 min. per jaar (huidig prijsniveau; kosten uitgedrukt in jaarlijkse exploitatie-bedragen.).
II.5. Behandeling van afvalstoffen
De toenemende hoeveelheden afvalstoffen van zeer uiteenlopende aard maken het noodzakelijk dat de centrale overheid
zich uit een oogpunt van milieuhygiëne inlaat met de afvalverwijdering. Daarbij gaat het in het bijzonder om die afvalstoffen die niet zonder meer kunnen worden hergebruikt en die
dus niet hun weg vinden naar de handel in oude materialen.
Deze afvalstoffen kunnen globaal worden onderscheiden in:
- stadsvuil en daarmee gelijk te stellen afval, dat door de
gemeentelijke reinigingsdiensten in steden en dorpen wordt opgehaald en verwerkt;
- moeilijk verwerkbare afvalstoffen, waartoe o.m. het afval
van chemische en aanverwante industrieën behoort;
— bijzondere soorten afvalstoffen, zoals b.v. ziekenhuisafval,
bouw- en sloopafval, autowrakken e.d.
Het stadsvuil dat door of vanwege de gemeente wordt ingezameld wordt voor ca. 62 pet. op stortplaatsen op of in de

bodem geborgen; ca. 23 pet. wordt in verbrandingsinstallaties
verwerkt en ongeveer 11 pet. wordt door de N.V. Vuilafvoermaatschappij V.A.M, naar één van de beide centrale verwerkingsbedrijven vervoerd, waar het afval gedeeltelijk tot compost wordt verwerkt en (voor de rest) wordt gestort. Circa 4
pet. van het stadsvuil wordt nog plaatselijk machinaal verkleind en tot compost verwerkt of gestort.
De gemeentelijke stortplaatsen - in totaal ca. 1000 - hebben
als bezwaar dat de meeste te klein zijn voor een behoorlijk beheer en voor aanschaf van de noodzakelijke mechanische apparatuur om het afval goed te kunnen verwerken. Het gecontroleerd storten volgens de begraafmethode vindt nog maar
langzaam ingang.
In de laatste tien jaar zijn in Nederland zes nieuwe vuilverbrandingsinstallaties gebouwd, waarvan drie zeer grote, die
worden benut voor stroomopwekking. Dit laatste vergt hoge
extra investeringen, waarbij het een probleem is dat de stroom
voor een belangrijk deel ter beschikking komt op tijden dat er
geen afzet voor is (nachtelijke uren).
De levering van stoom aan de industrie of voor verwarming
van gebouwen is slechts beperkt realiseerbaar.
Vuilverbranding kan een goede hygiënische methode zijn
voor de verwerking van stadsvuil, waarbij echter een doelmatige zuiveringsapparatuur vereist is voor reiniging van de verbrandingsgassen.
Ten aanzien van de V.A.M.-afvoer zal nader onder ogen
worden gezien welke rol deze organisatie in de toekomst zal
kunnen vervullen in het totale landelijke beleid op het gebied
van de vuilverwijdering.
In dit verband zal aan de relatie N.V. Vuilafvoermaatschappij V.A.M. - Stichting Verwijdering Afvalstoffen S.V.A.
- overheid nadere studie worden gewijd.
Plaatselijke compostering neemt een steeds geringere plaats
in, nu door veranderde samenstelling van het vuil (kunststoffen) de verwerking moeilijker en het rendement lager geworden is.
Tot de moeilijk verwerkbare afvalstoffen behoort het industrie-afval dat niet met het huisvuil te verwerken valt, dat niet
geloosd mag worden op het openbare rioleringsstelsel en dat
niet op stortplaatsen mag worden gebracht in verband met gevaren van grondwaterverontreiniging, veiligheid van mens en
dier, stank of brandgevaar.
Omdat in Nederland nog maar weinig installaties ter beschikking staan voor de verwerking van dit afval werd tot dusverre veel afval op oncontroleerbare en milieuhygiënisch ongewenste wijze verwijderd.
Op korte termijn is echter de realisering van een tweetal
verbrandingsovens (in Rotterdam en Amsterdam) te verwachten, terwijl met name voor de gechloreerde koolwaterstoffen binnenkort ruim voldoende verbrandingscapaciteit tot
stand komt in de vorm van speciaal daarvoor ingerichte verbrandingsschepen. Van industriële zijde is de belangstelling
voor de verwerking, resp. regeneratie van industriële afvalstoffen zeker aanwezig, maar realisering daarvan is moeilijk in
verband met de hoge kosten en het ontbreken van wettelijke
regelingen die kunnen garanderen dat de afvalstoffen ook daar
worden gebracht waar milieuhygiënisch verantwoorde verwerking mogelijk is.
Tot de moeilijk verwerkbare afvalstoffen dient ook de afvalolie te worden gerekend. Uit een kort geleden gepubliceerd
rapport van de werkgroep afvalolie blijkt dat ook dit vraagstuk
is op te lossen, afhankelijk van het ontstaan van een goede inzamelingsorganisatie. Ook hiervoor is een nadere wettelijke regeling nodig.
Als bijzondere afvalstoffen kunnen worden aangemerkt: ziekenhuisafval, bouw- en sloopafval, agrarisch afval (zoals onbruikbare overschotten van land- en tuinbouw en van dierveredelingsbedrijven), slib van afvalwaterzuiveringen en autowrakken.
Voor ziekenhuisafval vormt verbranding de enige aanvaardbare oplossing. Voor bouw- en sloopafval dienen wanneer het
niet samen met het stadsvuil gestort kan worden speciale stortplaatsen aanwezig te zijn. Naast het gewone agrarische afval
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geven vooral mest en gier van dierveredelingsbedrijven problemen. Naar de mogelijke wijzen van verwijdering of verwerking van het slib van zuiveringsinstallaties vindt in ons land
door waterschappen en door diverse laboratoria toegepast onderzoek plaats. Ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan
worden hierbij benut. Aan de hand van de daarbij opgedane
ervaringen zal een keuze uit de verschillende methoden kunnen
worden gedaan.
De autowrakken vormen een gecompliceerd probleem. De
autosloperijen en verschrottingsbedrijven (persen, vermalen)
kunnen landschappelijk en in hun bedrijfsvoering (verbranden
van afval, lawaai) hinderlijk zijn. Een strak vergunningenbeleid met voorschriften omtrent de bedrijfsvoering moet deze
groep problemen ondervangen. Daarnaast doet zich de moeilijkheid voor dat het vrijgekomen schroot bij de hoogovenindustrie in ons land, die is ingesteld op de fabricage van
kwaliteitsijzer, nauwelijks afzet vindt.
Voor de gehele groep bijzondere afvalstoffen geldt dat naast
de inzameling de verwerking ervan een duidelijke plaats dient
te krijgen in het landelijke en voor bepaalde gevallen in het regionale beleid inzake de afvalverwijdering.
Ten aanzien van hergebruik en recirculatie van afvalstoffen
vervult de handel in oude materialen (lompen, metalen, papier,
sloophout e.d.) reeds lang een nuttige functie. Het terugwinnen van grondstoffen uit stadsvuil is maar in beperkte mate
te realiseren in verband met de hygiënische bezwaren die
hieraan zijn verbonden. Het te verkrijgen resultaat dient daarnaast in een enigermate redelijke verhouding te staan tot de inspanning op technisch en financieel terrein die men zich moet
getroosten. De oplossing zal hier eerder gevonden moeten
worden in de sfeer van wettelijke maatregelen die zich richten
op een beperking van het ontstaan van afvalstoffen. Hergebruik van afvalstoffen in de industriële sector heeft gunstiger
perspectieven. Moeilijk te verwijderen stoffen kunnen in bepaalde gevallen met de nodige voorzieningen in het fabricageproces worden teruggevoerd. Naarmate de milieuhygiënische
eisen ten aanzien van afvalverwijdering strenger en daarmee de
kosten ervan hoger worden, zal hergebruik ter besparing van
grondstoffen meer ingang vinden.
Overigens zal voor het stimuleren van nieuwe initiatieven
en het bevorderen van bepaalde methoden van afvalinzameling
of verwerking financiële hulp kunnen worden aangeboden daar
waar te zijner tijd door invoering van bepaalde heffingen deze
kosten kunnen worden doorberekend.
Tot de bestaande wettelijke regelingen die de afvalverwijdering raken, behoort allereerst de Hinderwet. Deze is van toepassing (sinds 1953) op inrichtingen (vuilstortplaatsen) voor
de verwerking van afval. De naleving van de voorwaarden die
bij de Hinderwetvergunning plegen te worden opgelegd laat in
het algemeen te wensen over. Een beleid met passende sancties
zoals sluiting van de inrichting is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Een eventueel ingrijpen in de bedrijfsvoering op kosten van degene die voor de inrichting verantwoordelijk is, laten
de bestaande wettelijke voorzieningen niet toe.
Naast de Hinderwet zijn de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet inzake de luchtverontreiniging zijdelings
betrokken bij de afvalverwijdering. Bovendien zijn er nog provinciale en gemeentelijke verordeningen die de verontreiniging
van wegen en terreinen en de ontsiering van het landschap
tegengaan.
Er bestaat behoefte aan een algemeen landelijk basisplan
voor de behandeling van afvalstoffen en in het bijzonder aan
een nationaal structuurschema ten behoeve van het ruimtelijk
beleid. De richtlijnen voor de opzet van een dergelijk schema
waarbij de milieuhygiënische, planologische en economische
criteria moeten worden afgewogen, zullen in interdepartementaal overleg aan de orde worden gesteld.
Het in 1970 door de Stichting Verwijdering Afvalstoffen
(destijds Stichting Vaste Afvalstoffen) uitgebrachte „Rapport Vuilverwijdering - periode 1970-2000" bevat hiervoor
reeds een aantal uitgangspunten.
De verbetering van de afvalverwerkingstechniek zal nog uitgebreide onderzoekingen vergen. De ontwikkelingen die op dit

gebied in het buitenland plaats vinden worden nauwkeurig gevolgd. Voor Nederland is vooral van belang dat onderzoek
naar een betere verwerking van chemisch afval op gang komt.
Over de invloed op het grondwater van berging van diverse
soorten afval in of op de bodem staan nog onvoldoende gegevens ter beschikking. Een onderzoek hiernaar, dat enkele jaren
geleden is aangevangen en onder leiding staat van de Stichting
Verwijdering Afvalstoffen, zal mettertijd meer inzicht kunnen
verschaffen.
Ook het internationale overleg inzake de afvalproblematiek
van met name toxische en persistente chemische stoffen komt
steeds meer van de grond. Zo is tijdens de recente milieuconferentie te Stockholm ook aan dit onderwerp aandacht besteed,
o.a. als gevolg van een Nederlands initiatief ter zake. Hierop
zal in hoofdstuk II. 12 nog nader worden ingegaan.
De schattingen van de te verwachten additionele kosten van
de afvalverwijdering (gebaseerd op berekeningen van de Stichting Verwijdering Afvalstoffen) liggen in de orde van grootte
van f 400 min. per jaar, hetgeen globaal gesproken een verdubbeling betekent. Uitgegaan wordt dan van een toestand waarbij
de gehele afvalstroom op een verantwoorde wijze (gecontroleerd storten, verbranden of composteren) zal zijn verwerkt.
Bij de verdere verfijning van deze berekening zal onder andere
bijzondere aandacht worden besteed aan een meer exacte bepaling van de hoeveelheden per verwijderingsmethode (met inbegrip van mogelijkheden van hergebruik) alsook aan de
thans nog moeilijk te kwantificeren verwijderingskosten van
bepaalde chemische afvalstoffen.
Urgenties
1. Wetsontwerp inzake afvalstoffen.
Het wordt wenselijk geacht uit het voorontwerp van een
Wet inzake de bodemverontreiniging het onderwerp afvalstoffen af te splitsen. Een afzonderlijke wet inzake het ontstaan en de verwijdering van afvalstoffen wordt thans met
spoed voorbereid en zal in de loop van het volgende jaar aan
de Kamer worden aangeboden. Aan de voorbereiding hiervan
wordt een werkzaam aandeel geleverd door een interdepartementale commissie afvalstoffen onder auspiciën van de
I.C.M.H. welke tevens coördinerend optreedt ten aanzien van
specifieke werkgroepen en onderzoekprojecten.
Tot deze splitsing is besloten in verband met de verschillende geaardheid van beide onderwerpen. Bij de afvalverwijdering en de bewerking van afvalstoffen ligt het accent, behalve op de technische aspecten, vooral in het organisatorische
vlak waarbij ook andere vormen van afvalverwerking dan die
waarbij de bodem een belangrijke functie vervult in het geding
zijn. Bij de bescherming van de bodem tegen verontreiniging
ligt het accent op regulering van allerlei activiteiten - dus ook
andere dan bergen van afvalstoffen - die op of in de bodem
plaatsvinden en waarbij met name planologische aspecten een
rol spelen. De wetgeving op het gebied van de bodembescherming zal dan ook meer het karakter van verbodswetgeving
dragen. Een belangrijk argument voor de splitsing vormt ook
de overweging dat twee afzonderlijke wetten waarschijnlijk
sneller tot stand kunnen komen.
Koppeling van beide onderwerpen in één wet kan er toe
leiden dat bij eventuele bezwaren tegen het ene deel een wettelijke regeling voor het andere deel nodeloze vertraging ondervindt. In verband met de dringende behoefte aan bepaalde
wettelijke voorschriften betreffende de afgifte, het vervoer en
de verwerking van moeilijk verwerkbaar afval, zal bij de voorbereiding van de wet inzake afvalstoffen een zodanige opzet
worden nagestreefd dat vervroegde regeling van deze materie
mogelijk zal zijn.
Met een wet inzake afvalstoffen wordt allereerst beoogd de
afvalproducenten verantwoordelijk te stellen voor het door hen
geproduceerde afval en daarnaast het vervoer en de verwerking van de verschillende soorten afval zodanig aan vergunning
te binden dat een effectieve controle op de wijze van verwijdering van het afval mogelijk wordt. Met name zullen richtlijnen
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kunnen worden gegeven ten aanzien van een doelmatige verwerking van afvalstoffen die voldoet aan milieuhygiënische en
planologische criteria. De verantwoordelijkheden voor de gang
van zaken in de provincies zullen bij de provinciale besturen
komen te liggen, zonder dat daarbij de toezichthoudende taak
van het Rijk komt te vervallen.
De provincie krijgt de taak de regionale samenwerking van
gemeenten binnen haar gebied te stimuleren, waarbij de mogelijkheid zal worden geschapen zo nodig dwingend op te treden.
Inspraak van particuliere organisaties, ondernemers, provincies en gemeenten zal in de wet worden gewaarborgd.
De wet zal ook de basis moeten verschaffen voor het invoeren van heffingen op bepalde producten, zoals bij voorbeeld autowrakken en afvalolie om daarmee in de financiering
van de (extra) verwijderingskosten c.q. kosten van bijzondere
verwerkingsmethoden in verband met hergebruik te kunnen
voorzien. Daarnaast moet zij het mogelijk maken bepaalde
nader aan te wijzen producten, die ernstige moeilijkheden
geven bij hun verwijdering als afvalstof, van de Nederlandse
markt te weren.
2. Installaties voor moeilijk verwerkbaar afval
In overleg met het bedrijfsleven zal de stichting bevorderd
worden van een of meer installaties voor de verwijdering van
moeilijk verwerkbaar afval. Daarmee wordt een doelmatige
behandeling van deze afvalstoffen beoogd op een wijze die milieuhygiënisch verantwoord is en op plaatsen die uit planologisch oogpunt geschikt zijn. De verwerking van dit afval is in
de eerste plaats een taak voor de industrie.
Samen met het bedrijfsleven en de Stichting Verwijdering
Afvalstoffen wordt thans een uitgebreid onderzoek ingesteld
bij de industrie om soorten en hoeveelheden van dit afval te inventariseren. Een voorlopige inventarisatie zal binnen enkele
maanden reeds gegevens kunnen verschaffen om te komen tot
een juiste keuze omtrent soort, plaats en grootte van de verwerkingsinstallaties die nodig zijn naast de straks in bedrijf komende verbrandingsovens in het Botlekgebied en Amsterdam.
3. Inzameling en verwerking van afvalolie
De verwerking van afgewerkte smeerolie (afvalolie) vond
tot nu toe in ons land plaats via de particuliere handel. Het
laat zich echter aanzien dat door de toenemende overschakeling van bedrijven op aardgas de afzet van afvalolie voor verbrandingsdoeleinden moeilijkheden zal ondervinden.
De Regering onderzoekt nader, in aansluiting op het uitgebrachte rapport over de afvalolie, of en zo ja in hoeverre, steun
bij de financiering van toekomstige afvalolieverwijdering en
overheidscontrole op de gang van zaken bij de verwijdering gewenst is. Naast verbranding van de afvalolie - eventueel met
benutting van de geleverde verbrandingswarmte - kan ook de
regeneratie tot smeerolie een plaats innemen, mits deze verwerking op milieuhygiënisch aanvaardbare wijze geschiedt.
4. Hergebruik van afvalstoffen
Tegen de achtergrond van het toekomstige beleid inzake afvalverwijdering zal beleidsonderbouwend onderzoek plaatsvinden ten einde na te gaan in hoeverre en met welke beleidsmaatregelen het hergebruik van afvalstoffen kan worden bevorderd.
H.6. Bodemverontreiniging
In de memorie van toelichting bij het voorontwerp van Wet
inzake de bodemverontreiniging wordt de belangrijke functie
van de bodem als volgt omschreven:
„De bodem is de basis voor het menselijk bestaan. Wij leven
op de bodem, verplaatsen ons op de bodem, voeden ons van de
bodem. De bodem is de drager van onze huizen, kantoren, fabrieken, wegen vliegvelden en transportleidingen. Hij draagt

het oppervlaktewater, bergt het grondwater en vormt de voedingsbodem voor land- en tuinbouw, voor veeteelt en openluchtrecreatie. De bodem is een gecompliceerd systeem van
vaste, vloeibare en gasvormige componenten, waarin zich belangrijke processen afspelen. De mineralisatie van organische
afvalstoffen, een belangrijke schakel in de koolstofkringloop
en derhalve onmisbaar voor het voortbestaan van het leven op
aarde, voltrekt zich voor ongeveer de helft in de bodem. Ook
bij de cycli van diverse andere vitale elementen is de bodem in
belangrijke mate betrokken."
Er is sprake van onaanvaardbare aantasting (of: verontreiniging) van de bodem wanneer zijn fysische, chemische en biologische eigenschappen door menselijk toedoen of andere oorzaken zodanig zijn veranderd dat daaruit gevaar, schade of
hinder voor het leefmilieu ontstaat.
De onaanvaardbaarheid van de aantasting kan worden gerelateerd aan allerlei vormen van bodemgebruik. Zo kan er
sprake zijn van een aantasting of verontreiniging die onaanvaardbaar is gelet op het gebruik dat men van de bodem wil
maken voor bij voorbeeld woningbouw, wegenaanleg, landbouw, veeteelt en recreatie of de bestemming die men er aan
wil geven uit een oogpunt van natuurbescherming. Gevallen
van onaanvaardbaarheid zijn:
1. nadelige beïnvloeding van bodemmechanische eigenschappen zodanig dat daaruit ernstige gevolgen voortvloeien
voor de mogelijkheden tot woningbouw of wegaanleg.
2. nadelige beïnvloeding van de fysische, chemische en microbiologische eigenschappen van de grond zodanig dat
daaruit ernstige gevolgen voortvloeien voor het in cultuur
brengen van de bodem voor land- en tuinbouw, voor de vervulling van recreatieve functies of voor de instandhouding van
de natuurlijke vegetatie.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn olielekkages in de grond,
aardgaslekkages, overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen,
storten van bepaalde afvalstoffen. In dit verband kunnen ook
worden genoemd aan bestrijdingsmiddelen „verwante" verbindingen zoals kwikverbindingen en P.C.B.'s, waarop nog nader
zal worden teruggekomen in paragraaf 6 van hoofdstuk II. 12.
3. nadelige beïnvloeding van het zoete grondwater in het
bijzonder wanneer dit in gebruik, of bestemd is voor de drinkwatervoorziening. Zoals reeds werd opgemerkt in het hoofdstuk over de behandeling van afvalstoffen ligt het in de bedoeling om het voorontwerp van Wet inzake de bodemverontreiniging te splitsen in een Wet inzake afvalstoffen en een Wet
inzake de bodemverontreiniging.
Bij de bescherming van de bodem speelt de bescherming van
de grondwaterkwaliteit met name in verband met de bescherming van de openbare watervoorziening een belangrijke rol.
De bescherming van het grondwater in het gehele land is
van zodanige importantie voor de nationale waterhuishouding
dat een regeling hiervan niet zonder meer aan de provinciale
besturen of lagere overheden moet worden overgelaten.
De centrale overheid zal ten aanzien van de bescherming
van grondwater regelgevend dienen op te treden. De Wet inzake de bodemverontreiniging zal daartoe het wettelijk kader
verschaffen.
Ten aanzien van dreigende gevaren van bodemverontreiniging door afvalberging zal mede de Wet inzake afvalstoffen
noodzakelijke voorzieningen bevatten. Deze wet wordt met
spoed voorbereid.
Regels ten aanzien van diepe ondergrondse lozingen en ten
aanzien van berging van verpakte chemische afvalstoffen op of
in de bodem zullen in het nieuwe wettelijke kader worden
vervat.
Daarmee wordt bereikt dat een eventuele lozings- of bergingsvergunning niet meer valt onder de bevoegdheden van gemeentelijke autoriteiten, gelijk thans het geval is nu — in het
gunstige geval - de Hinderwet hierop van toepassing is, maar
kan worden bezien vanuit een veel bredere basis.
Mede waar ten deze de grootst mogelijke terughoudendheid
en voorzichtigheid geboden is, gezien het irreversibele karakter
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van sommige van deze vormen van bodembelasting, dienen er
steeds voldoende waarborgen te bestaan dat alle ter zake dienende factoren nauwlettend in het oog worden gehouden.
Uit. een oogpunt van bodembescherming vergen voorts bijzondere aandacht de ondergrondse tanks voor opslag van huisbrandolie, die een zeer grote verspreiding hebben gekregen. In
sommige gemeenten gelden speciale verordeningen met betrekking tot de eisen die aan dergelijke tanks, mede uit een oogpunt van bodemverontreiniging, moeten worden gesteld. In een
aantal gevallen is de Hinderwet van toepassing op het hebben
van dergelijke tanks in de grond. De Wet inzake de bodemverontreiniging kan mogelijkheden bieden om daar waar onvoldoende reglementering aanwezig is, te komen tot meer uniforme regels met betrekking tot deze potentiële bronnen van
bodemverontreiniging. In het bijzonder kan daarbij worden gedacht aan regels voor het — thans vaak voorkomende - geval
dat bedoelde tanks geen functie meer vervullen en dikwijls met
restanten in de bodem blijven rusten, waarbij het gevaar voor
(onopgemerkte) lekkage met de jaren groter wordt.

voederindustrie wordt verkocht. Dit systeem stelt de destructieondernemingen, welke in het algemeen particuliere ondernemingen zijn, tot nu toe in staat om zonder bijdrage van
de overheid hun wettelijke taak te vervullen.
Mochten deze ondernemingen door onvoldoende hoeveelheid destructiemateriaal dat ter destructie ontvangen wordt
of anderszins (door verschuivingen in het loon- en prijspeil) in een financieel moeilijke situatie geraken, dan zal de
overheid zich genoodzaakt zien bijdragen te verlenen, dan
wel zelf destructieondernemingen te exploiteren.
De houders of eigenaren van destructiemateriaal te verplichten om de destructieondernemingen voor het ophalen
van het materiaal te betalen, kan in sterk toenemende mate ertoe leiden, dat men het materiaal begraaft, in het water gooit
of dat men zich op een andere wijze ervan ontdoet met alle
gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en
dier.
Urgenties

Urgentie
Wetsontwerp inzake de bodemverontreiniging
Naast een ontwerp van Wet inzake afvalstoffen zal een ontwerp van wet inzake de bodemverontreiniging verder worden
voorbereid.
11.7. Destructie (dierlijk en visserijafval)
Tot het afval, dat mede terwille van de hygiëne van het
milieu dient te worden verwijderd, behoort ondeugdelijk materiaal van dierlijke herkomst. Dit materiaal kan voor mens
en dier pathogene micro-organismen bevatten, tot ziekteverspreiding aanleiding geven en in bijzondere gevallen bij clandestiene consumptie ernstige voedselvergiftiging veroorzaken.
Dit materiaal is tevens in hoge mate aan bederf onderhevig en
kan aanleiding zijn tot stankoverlast en tot verontreiniging van
bodem en water.
Het is daarom uit het oogpunt van de gezondheid van mens
en dier en van de hygiëne van het milieu geboden dat dit
materiaal wordt opgeruimd. Daartoe is in 1957 de Destructiewet tot stand gekomen. Deze wet geeft allereerst aan welk
ondeugdelijk materiaal van dierlijke herkomst als destructiemateriaal dient te worden beschouwd. Hiertoe behoort o.m.
vlees, dat op grond van de Vleeskeuringswet of de Veewet
is afgekeurd, bedorven of op andere wijze ondeugdelijk geworden vlees of vleeswaren, onderdelen van een slachtdier, welke ongeschikt voor menselijke consumptie worden geacht,
kadavers van huisdieren, en dieren, gestorven in dierentuinen of pelsdierfokkerijen.
Voorts worden als destructiemateriaal beschouwd pluinv
veeslachtafvallen, mits daaraan door de eigenaar niet een andere nuttige bestemming wordt gegeven (bedoeld is andere
nuttige bestemming dan destructie) en vis, delen daarvan en
visafvallen, indien zij door het bevoegd gezag (i.c. de gemeente) zijn aangewezen als materiaal dat uit een oogpunt
van openbare gezondheid gevaar, schade of hinder oplevert.
Het systeem hierbij is, dat een ieder die destructiemateriaal onder zich heeft, verplicht is dit materiaal ter beschikking
te houden van of af te staan aan de gemeente waar het zich
bevindt. De gemeente dient het materiaal af te staan aan de
bij de wet erkende destructieonderneming, binnen wier werkgebied de gemeente is gelegen. De destructieondernemingen
zijn in hun werkgebied met uitsluiting van andere gerechtigd
maar tevens verplicht het destructiemateriaal op te halen,
waar het ontstaat. Zij moeten voldoen aan een groot aantal
voorschriften bij of krachtens de wet gesteld.
In het algemeen behoeven deze ondernemingen niet voor
het materiaal te betalen. Zij verwerken het materiaal tot diermeel al dan niet met winning van vet, dat veelal aan de vee-

1. Wijziging van de Destructiewet
a. Uitbreiding van het begrip destructiemateriaal
Een in voorbereiding zijnde wijziging beoogt vis, delen
daarvan en visafvallen, welke bedorven zijn of waarvoor geen
zodanige bestemming is, dat geen gevaar of hinder voor de
openbare gezondheid te duchten is, onder het begrip destructiemateriaal te brengen. De reden hiervan is, dat het met name in de zomermaanden kan voorkomen, dat voor visafvallen geen bestemming kan worden gevonden, omdat zij dan
snel in bederf overgaan en dan grote stankoverlast gaan opleveren. Deze situatie kan zich des te eerder voordoen, daar
Nederland geen vismeelfabriek van enige importantie meer
heeft. De destructieondernemingen kunnen kleine hoeveelheden visafvallen tegelijk met het andere materiaal verwerken.
Worden echter constant grotere hoeveelheden aangevoerd,
dan dienen zij apart te worden verwerkt. De wijziging laat onverlet de belangen van hen, die vis of visafvallen gebruiken
voor het voederen van nertsen. Bij bovenbedoelde wijziging van
de Destructiewet wordt overwogen tevens pluimveeslachtafvallen nu onder het begrip destructiemateriaal te brengen.
De huidige omschrijving van het begrip destructiemateriaal in de Destructiewet omvat wel het pluimvee, dat gedood
is op grond van artikel 3 van de Vogelziektenwet, doch niet
gestorven pluimvee.
Dit kan ten gevolge hebben, dat, indien er op een bedrijf
sprake is van sterfte van meer dan enkele exemplaren - hetgeen op de grote en zeer grote pluimveebedrijven die wij
thans kennen voorkomt - terwijl er geen sprake is van een
ziekte genoemd in de Vogelziektenwet, men geen raad weet
met die gestorven dieren en op alle mogelijke manieren probeert die dieren kwijt te raken, bij voorbeeld door ze op een
gemeentelijke vuilstortplaats te deponeren, wat dan weer ratten aantrekt.
De bovenvermelde wijziging van de Destructiewet beoogt
eveneens om gestorven pluimvee onder het begrip destructiemateriaal te brengen.
b. Vóórcentralisatie van destructiemateriaal
Dit heeft primair bij algemene invoering de bedoeling,
mede gezien de ervaringen in de enkele reeds functionerende diensten, dat praktisch al het aangewezen destructiemateriaal wordt aangegeven. Het gevaar voor ziekte voor mensen
en dieren wordt tot een minimum beperkt en het doel der
wet, namelijk het voorkomen van gevaar, schade of hinder
voor de openbare gezondheid, sterk gediend. Bij vóórcentralisatie wordt tevens het systeem van het verzamelen van kadavers in kadaverbakken, een systeem dat thans regionaal in
Nederland nog functioneert, onmogelijk gemaakt. Het grote
bezwaar daarbij is dat de kadavers veelal niet in, maar naast
de met slot gesloten bakken gedeponeerd worden, dan wel
dat het kadaver in een niet gesloten bak wordt achtergelaten.
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Uiteraard kan dit plaatselijke bezwaren voor de hygiëne van
het milieu opleveren.
Met de invoering van een algemene bij de Wet voorgeschreven vóórcentralisatie, waarbij het destructiemateriaal vanwege de gemeente wordt opgehaald door een lokale of regionale ophaaldienst, die het op een centrale verzamelplaats bijeenbrengt, wordt de openbare gezondheid dan ook in hoge
mate gediend.
2. Maatregelen ter bestrijding van overlast voor de omgeving
Sommige bedrijfsfasen van de bestaande destructiebedrijven kunnen bij de huidige bouw en inrichting in bepaalde
omstandigheden voor de naaste omgeving stankhinder van
ernstige aard opleveren. Bij enkele bedrijven wordt die omgeving meer en meer voor bewoning in gebruik genomen.
Slechts met behulp van planologische en technische maatregelen zal het mogelijk zijn stankhinder voor woongebieden te
voorkomen, terwijl bij nieuwbouw van destructiebedrijven
met geavanceerde milieubeschermingsmethoden rekening gehouden zal kunnen worden.
II.8. Bestrijding geluidhinder
Het probleem van de door geluidbronnen veroorzaakte hinder is de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling
komen te staan. Dit verschijnsel valt niet alleen te verklaren
uit de sterke groei van het aantal geluidhinder veroorzakende bronnen (vliegtuigen, motorvoertuigen, industriële apparatuur, bouwwerktuigen, huishoudelijke en recreatieve apparatuur), maar moet ook worden toegeschreven aan een toenemende bewustwording en daarmee samenhangende verlaging van het tolerantieniveau ten aanzien van deze hinder bij
de bevolking. Dit geldt wel in het bijzonder voor geluidhinder
in de directe woonomgeving.
Het door de Gezondheidsraad in november 1971 uitgebrachte advies inzake geluidhinder en lawaaibestrijding bevat
een uitgebreide inventarisatie van de diverse vormen van geluidhinder, alsmede een groot aantal aanbevelingen voor een
gecoördineerde aanpak hiervan. Het advies en de daarin vervatte voorstellen vormen een belangrijk onderwerp van beraad binnen de onlangs in werking getreden Interdepartementale Commissie Geluidhinder, welke is gelieerd aan de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Milieuhygiëne en tot taak heeft een integraal overheidsbeleid in deze voor
te bereiden.
In eerste instantie dient de bestrijding van geluidhinder
plaats te vinden aan de bron; hierbij zijn zowel de individuele geluidskarakteristiek van de bron als het gebruik van de
bron en in vele gevallen ook het aantal gelijktijdig werkzame bronnen van belang. In sommige gevallen speelt ook de
situatie hierbij een rol. Dikwijls kan door het treffen van speciale voorzieningen in het ontwerpstadium een aanzienlijke
beperking van de geluidproduktie worden verkregen tegen
betrekkelijk weinig meerkosten.
In gevallen waarin bestrijding aan de bron slechts in beperkte mate dan wel in het geheel niet kan plaatsvinden,
dient de aandacht te worden geconcentreerd op beperking
van de geluidoverdracht door middel van een goede situering
en afschermende voorzieningen, zoals het aanhouden van minimale afstanden voor bebouwing en het aanbrengen van anti-geluidmuren. Dergelijke voorzieningen brengen veelal hoge kosten met zich mee. De planologische aspecten spelen bij
deze vorm van geluidhinderbestrijding een overwegende rol.
In vele gevallen is het optreden van geluidhinder voor een
belangrijk deel terug te voeren op in het verleden gemaakte
fouten (hoogbouw aan de rand van drukke wegen, bebouwing nabij vliegvelden en industrieterreinen e t c ) . Ten slotte
kan, indien de resterende geluidbelasting in de onmiddellijke
omgeving van de ontvanger alsnog te hoog zou zijn, gebruik
worden gemaakt van een uit oogpunt van volksgezondheid

en woongenot als noodoplossing te bestempelen methode:
het treffen van beschermende maatregelen en voorzieningen
ter beperking van de geluidimmissie, zoals het toepassen van
dubbele ramen in sterk belaste gevels.
De mogelijkheden tot bestrijding van geluidhinder op grond
van de bestaande wetgeving zijn momenteel ontoereikend. Er
bestaat behoefte aan een afzonderlijke wet inzake de geluidhinder waarmee de bestaande leemten in de wetgeving kunnen worden opgevuld. In enkele specifieke gevallen verdient
het op grond van wetstechnische overwegingen de voorkeur
hierin te voorzien door aanpassing van de reeds bestaande
wetgeving. In dit verband kan de in voorbereiding zijnde wijziging van de Luchtvaartwet worden genoemd, die beoogt het
instellen van geluidzones rond luchtvaartterreinen mogelijk te
maken.
Tegelijk moet worden erkend dat van de bestaande wettelijke mogelijkheden tot bestrijding van geluidhinder (voortvloeiend uit onder andere de Hinderwet en de Wegenverkeerwet, alsmede uit gemeentelijke
bestemmingsplannen,
bouw- en politieverordeningen) veelal in onvoldoende mate
gebruik wordt gemaakt. Dit vindt allereerst zijn oorzaak in
een meestal nog te gering inzicht in de schadelijke werking
van geluidhinder en de concrete bestrijdingsmogelijkheden
daarvan, zowel bij de bevoegde autoriteiten als bij de ontwerpers en gebruikers van geluidhinder veroorzakende bronnen. Het is daarom van groot belang om naast interne voorlichtingsacties binnen de diverse geledingen van de overheid
op korte termijn een bijscholingsprogramma inzake geluidhinderbestrijding tot stand te brengen ten behoeve van professionele ontwerpers van geluidverwekkende apparaten en
voorzieningen. Ook is het opstellen van een educatief voorlichtingsprogramma op het gebied van geluidhinder ten behoeve van de publieke gebruiker een urgente aangelegenheid.
Een andere oorzaak van het niet voldoende functioneren
van de bestaande wetgeving met betrekking tot de bestrijding van geluidhinder is gelegen in het ontbreken van een
doelmatig inspectie-apparaat en - in het bijzonder voor wat
betreft de geluidhinder door wegverkeer — in het ontbreken
van praktisch uitvoerbare, gelegaliseerde meetmethoden, die
tevens moeten voldoen aan bepaalde eisen uit oogpunt van
rechtszekerheid.
Naast hiertoe te treffen voorzieningen en maatregelen is het
bij de voorbereiding en uitvoering van een beleid inzake de
bestrijding van geluidhinder tevens gewenst te beschikken over
een aanzienlijk uitgebreider informatiesysteem betreffende
voorkomende geluidhinder, dan thans beschikbaar is.
Als belangrijkste categorie van geluidhinder veroorzakende bronnen moet het gemotoriseerde wegverkeer worden ge~
noemd. Mede op grond van overeenkomstige cijfers voor
enkele vergelijkbare buurlanden kan worden geschat dat 70
a 80 pet. van de Nederlandse bevolking hiervan in enigerlei
vorm geluidhinder ondervindt. Voor deze categorie zullen
spoedig verdere maatregelen moeten worden getroffen, zowel in het kader van de bestrijding aan de bron als op het
gebied van de ruimtelijke ordening. De bestrijding aan de
bron voor auto's, vrachtauto's en bussen wordt bemoeilijkt
door verkeers- en handelspolitieke problemen in EEG-verband.
Voor bromfietsen kan met een effectieve bestrijding aan
de bron binnenkort een begin worden gemaakt door de
voorgenomen invoering van een nieuwe, gelegaliseerde meetmethode voor de straatcontrole.
Een tweede belangrijke categorie vormt het luchtverkeer.
Hoewel naar ruwe schatting ongeveer 10 pet. van de totale
bevolking in mindere of meerdere mate door van het luchtverkeer afkomstige geluid wordt gehinderd, kan de mate van
overlast in bepaalde situaties zo groot zijn dat van een ernstig probleem moet worden gesproken.
Het perspectief van een mogelijke verdere uitbreiding van
luchtvaartterreinen in verband met de verwachte groei van
het aantal vliegtuigbewegingen versterkt de behoefte aan
verdere maatregelen op korte termijn. Bij de geluidhinderbestrijding voor deze categorie spelen de internationale as-
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pecten een bijzonder belangrijke rol, in het bijzonder bij de
bestrijding aan de bron. Een wettelijke basis voor maatregelen ter bestrijding van de geluidhinder aan de bron kwam
reeds in december 1971 tot stand door een wijziging van de
Luchtvaartwet, terwijl inmiddels ook de Regeling Toezicht
Luchtvaart en het Luchtverkeersreglement zijn gewijzigd. In
het kader van de nieuwe bepalingen zullen binnenkort voorschriften voor de geluidproduktie van vliegtuigen, welke materieel overeenkomen met de bepalingen van Annex 16 bij
het verdrag van Chicago, van kracht worden. Ook is thans
voorzien in een verbod op supersoon vliegen boven Nederland en is de bevoegheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat gecreëerd tot het nemen van maatregelen in verband
met het proefdraaien van vliegtuigen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan operationele maatregelen ter beperking
van de geluidhinder; hierbij bestaat een grotere mogelijkheid
tot het stellen van regels op nationaal niveau, hoewel ook in
dit opzicht een belangrijk internationaal aspect aanwezig is.
Op planologisch gebied wordt het probleem aangepakt door
middel van een wijziging van de bestaande procedure tot aanwijzing van luchtvaartterreinen in de Luchtvaartwet, waarbij
het instellen van een zonering wordt voorgesteld. De afname
in geluidproduktie van de nieuwe generatie passagiersvliegtuigen (met uitzondering van de supersone verkeersvliegtuigen) ten opzichte van de oudere typen zal voorts op middellange termijn een gunstige invloed op de lawaaibelasting
rond vliegvelden uitoefenen.
Een derde categorie, die vaak incidenteel tot geluidoverlast aanleiding kan geven, is het zgn. industriële lawaai. Ten
aanzien van nieuwe industriële vestigingen en uitbreidingen
zullen in het kader, van de hinderwetvergunning strenge normen moeten worden aangehouden ten aanzien van de geluidemissie op de grens van het industrieterrein in samenhang
met de omgevingsbestemming, overeenkomstig de aanbevelingen van de International Standardization Organization.
Hierbij zal tevens zoveel mogelijk tot zonering moeten worden overgegaan. Op langere termijn zal aan de hand van op
te stellen maximaal toelaatbare geluidproductieniveaus voor industriële apparatuur een verlaging van de geluidbelasting door
bestaande industrieën moeten worden bereikt.
Ten slotte moet worden vermeld dat het leefklimaat in
vele woningen nadelig wordt beïnvloed door de veelal ontoereikende mate van geluidsisolatie tussen ruimten binnen de
woning zowel als tussen de woningen onderling. Hoewel hieromtrent nog onvoldoende cijfermateriaal voorhanden is, mag
worden verondersteld dat deze situatie geldt voor enige tientallen procenten van het totale woningbestand. Op korte termijn kan hierin moeilijk verandering worden gebracht; wel
kan worden bereikt dat door het treffen van adequate, relatief goedkope maatregelen en voorzieningen het ontstaan van
dergelijke situaties in nieuw te bouwen woningen wordt voorkomen.
Urgenties
1. Voorbereiding van een wet inzake de geluidhinder
Deze wet dient te voorzien in de bestaande leemten op
het gebied van de wetgeving ter bestrijding van geluidhinder.
Het betreft hier onder meer regelingen ten aanzien van metingen, inspectiebevoegdheden en de coördinatie, alsmede
een kader voor normen en voorschriften ten behoeve van
specifieke geluidbronnen. Met de voorbereiding van de geluidhinderwetgeving is een aanvang gemaakt.
2. Verlaging van de grenswaarde voor toelaatbare geluidproduktie van motorvoertuigen en bromfietsen
Deze verlaging ten opzichte van de grenswaarden die thans
gelden op grond van het Wegenverkeersreglement en de
daarop berustende ministeriële beschikkingen, zal in inter-

departementaal verband in beraad worden genomen. Hierbij
zal tevens een oplossing moeten worden gevonden voor het
probleem van de typekeuring en de straatcontrole van bepaalde categorieën motorvoertuigen.
Conform het advies van de Gezondheidsraad wordt in eerste instantie gestreefd naar een verlaging van de huidige normen voor zowel motorvoertuigen als bromfietsen met 5 dB
(A) binnen een termijn van 5 jaren.
Hierbij zal door Nederland in E.E.G.-overleg een analoge
wijziging worden bevorderd van de richtlijnen inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende het toegestane geluidniveau en de uitlaatinrichting
van motorvoertuigen.
3. Wijziging van de Luchtvaartwet
Deze wijziging is in voorbereiding onder primaire verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Zij heeft tot doel voorschriften te geven met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van zonegrenzen rond
luchtvaartterreinen, waarbuiten de lawaaibelasting een bepaalde grenswaarde niet mag overschrijden en waarbinnen
een aangepaste bestemming kan worden opgelegd.
4. Uitbreiding van de controle op naleving van de wettelijke voorschriften
Onderzocht zal worden in hoeverre de zeer noodzakelijke
uitbreiding van de controle op naleving van de wettelijke
voorschriften optimaal kan worden verwezenlijkt door het
instellen van een primair aan de ondergetekende verantwoordelijk ambtelijk opsporingsapparaat, dan wel door het uitbreiden van de bezetting van en de instructies aan reeds bestaande
ambtelijke opsporingsapparaten.
5. Voorbereiding van een bijscholingsprogramma inzake
geluidhinderbestrijding
Ter bevordering van de verspreiding en doelmatige toepassing van de grote, ook hier te lande, aanwezige technische
kennis op het gebied van de geluidhinderbestrijding met het
doel deze zoveel mogelijk reeds te benutten in het ontwerpstadium van projecten en apparatuur met geluidhinderaspecten, zal worden onderzocht of hiertoe een adequaat bijscholingsprogramma ten behoeve van architecten, planologen,
verkeersdeskundigen, bouwkundige- en werktuigbouwkundige ontwerpers kan worden opgesteld. Tevens zal aandacht
worden geschonken aan het opnemen van dit onderwerp in
de desbetreffende vakopleidingen.
6. Voorbereiding van educatieve maatregelen
De opstelling van een publiek voorlichtingsprogramma
inzake geluidhinder, geluidbewust gedrag, het individuele gebruik van geluid verwekkende apparatuur alsmede ten aanzien van de risico's van gehoorbeschadiging ten gevolge van
langdurige blootstelling aan excessieve geluidniveaus zal in
interdepartementaal verband in uitvoering worden genomen.
7. Aanvulling van de Hinderwet
Een aanvulling van de Hinderwet is in voorbereiding. Zij
beoogt onder meer mogelijk te maken om bij algemene maatregel van bestuur regels ten aanzien van bouwmachines te
geven. Hierdoor zal het mogelijk worden om aan het gebruik
van deze machines eisen te stellen met betrekking tot geluidhinder.
8. Instelling van klachtencentra voor geluidhinder
Hoewel in enkele gevallen (Rijnmond, sommige luchtvaartterreinen) dergelijke klachtencentra reeds functioneren, is
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het wenselijk om - voorafgaande aan de inwerkingtreding
van eventuele ter zake dienende regalingen in het kader van
een wet inzake de geluidhinder — op korte termijn een uitgebrcider overzicht te verkrijgen van het optredende geluidhinderpatroon, te meer daar deze vorm van milieubederf
zich ook buiten de sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde
bevolkingscentra in hevige mate kan doen gelden. Onderzocht zal worden waar en in welke vorm deze centra tot stand
moeten worden gebracht.
9. Zonering en woontcchnische maatregelen
De mogelijkheden tot en de consequenties verbonden aan
het instellen van zones met een maximaal toegestane milieubelasting, in het bijzonder v.w.b. geluidhinder, in plannen
van ruimtelijke ordening (zoals streek- en bestemmingsplannen) zullen worden nagegaan in interdepartementaal verband. Tevens zal in het kader van de coördinerende taak op
het gebied van milieutechnische problemen van het departement van de ondergetekende in samenwerking met het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening worden onderzocht in hoeverre het mogelijk en wenselijk is het
ontwerp van nieuwbouwprojecten van enige omvang in de
woningbouwsector te doen onderwerpen aan een voorgeschreven controle ter zake van geluidhinderaspecten door
een deskundige instantie. Hierbij zullen ook maatregelen ter
bevordering van steekproefgewijze controles op de verwezenlijking van afdoende geluidisolatie tussen de woningen onderling aan de orde komen.
Ten slotte zal in interdepartementaal verband een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheden tot sanering
van oudbouw woningen ten aanzien van zowel de onderlinge
geluidisolatie, als de afscherming tegen overmatig geluid van
buiten in die situaties, waarin voorshands geen verlaging van
het geluidniveau in de omgeving van de woning kan worden
verwacht.
10. Uitbreiding van het onderzoek
en geluidhinderbestrijding

inzake

geluidhinder

Ten aanzien van lopend onderzoek wordt in eerste instantie gedacht aan het stimuleren van een - mede binnen het
kader van de werkzaamheden van de World Health Organization tot stand te brengen - uitbreiding van het onderzoek
naar de samenhang tussen geluidhinder en gezondheid. Daarnaast is onderzoek gewenst naar de aan geluidhinder verbonden economische consequenties in verband met de verdere
verbetering van voorschriften ten aanzien van de aanvaardbare grenzen van geluidhinder.
Een tweede, zeer belangrijk, gebied van onderzoek dat
zich leent voor uitbreiding op korte termijn, is gelegen in de
ontwikkeling van praktische meetmethoden voor de bepaling
van de geluidproduktie, veroorzaakt door individuele deelnemers aan het wegverkeer.
Ook bestaat behoefte aan onderzoek naar de mogelijkheden
tot het vaststellen van voorschriften voor de maximale geluidproduktie alsmede eventueel voor het gebruik van huishoudmachines, hobby-apparatuur, tuinapparatuur, vaar- en
voertuigen voor recreatieve doeleinden, service- en onderhoudsapparatuur en bouwmachines, alsmede naar de mogelijkheden tot het instellen van geluidscertificaten voor deze
apparatuur.
Tl.9. Kernenergie en ioniserende straling
In het kader van toepassingen van kernenergie en ioniserende straling vragen vooral de milieuhygiënische consequenties van de groeiende energiebehoefte en het toenemend gebruik van radioactieve stoffen de aandacht. Het energieverbruik in de geïndustrialiseerde landen is de afgelopen decennia met ongeveer 7,5 pet. per jaar gestegen, hetgeen een
verdubbeling per 10 jaar betekent.

Aangezien wordt aangenomen, dat de fossiele brandstofvoorraden (kolen, olie en aardgas) de toekomstige energiebehoefte niet kunnen dekken, wordt reeds vele jaren gezocht
naar energiebronnen, welke de fossiele brandstoffen zouden
kunnen aanvullen.
Uit recente studies is gebleken, dat de oplossing van het
genoemde vraagstuk in de nabije toekomst moet worden verwacht van de kernenergie. Daar vooral het gebruik van elektriciteit relatief het sterkst toeneemt en kernenergie praktisch
alleen in aanmerking komt voor de produktie van deze energievorm, wordt deze alternatieve energievoorzieningsmethode van groot belang.
De huidige reactortypen maken echter een zeer inefficiënt gebruik van splijtstoffen en de beperkte, althans goedkoop winbare, uraniumvoorraden zullen bij een toenemende
energiebehoefte op deze wijze waarschijnlijk binnen een
eeuw uitgeput zijn.
Voorshands dient men daarom alle hoop te vestigen op
de ontwikkeling van (snelle) kweekreactoren, waarmede
een efficiënter gebruik kan worden gemaakt van splijtstoffen
en die bovendien een beter thermisch rendement hebben.
Maar ook met kweekreactoren zullen op de langere duur de
toekomstige energieproblemen niet kunnen worden opgelost.
Er zouden immers grote aantallen reactoren van dit type
nodig zijn, die gezamenlijk op den duur zeer grote hoeveelheden actief afval zouden produceren, dat onder vele voorzorgsmaatregelen opgeslagen en eeuwenlang onder controle
zou moeten blijven.
Een afdoende oplossing van bovengenoemde problemen
zal moeten worden gevonden in het voor praktische toepassing bruikbaar maken van andere energiebronnen.
Het verst voortgeschreden is de ontwikkeling van de kernfusie. Doch gelet op de met fusieprocessen in verband staande ontwikkelingsmoeilijkheden mag niet worden verwacht
dat deze reactoren binnen afzienbare tijd operationeel zullen
zijn.
Van de totale energiebehoefte kan thans slechts maximaal
25 pet. door elektrische energie worden gedekt en hoewel
soms wordt gezegd dat dit aandeel in de toekomst zou kunnen toenemen zal de opwekking van de energie voornamelijk afhankelijk blijven van de beperkte aardolie- aardgas- en
kolenreserves. Vooral gelet op de belangrijke milieuhygiënische consequenties van een aanzienlijke stijging van de energieproduktie wordt bezinning over de mogelijkheden tot matiging van het energieverbruik actueel.
Indien men immers rekening houdt met een stijging van
het verbruik per hoofd van de bevolking, alsmede met een
verdere bevolkingstoename, zullen ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening in Nederland tot het jaar 1985 8 a 10
kernenergiecentrales nodig zijn, welk aantal naar verwachting omstreeks de eeuwwisseling zal moeten worden uitgebreid tot ongeveer 30 a 40 stuks met een totaal van omstreeks
35 000 megawatt vermogen.
Zowel tengevolge van het toepassen van kernenergie op
grote schaal als van het snel uitbreidende gebruik van radioactieve isotopen ten behoeve van wetenschappelijke, medische en industriële doeleinden zal de stralenbelasting van de
bevolking enigermate kunnen toenemen.
Door de Gezondheisraad wordt thans bestudeerd in hoeverre de verdeling van de internationaal vastgestelde toelaatbare dosis voor de verschillende toepassingsgebieden kan worden gewijzigd. De aanbevelingen van de Gezondheidsraad
zullen mede richting geven aan het te voeren beleid en de
basis vormen van de door de overheid te nemen additionele
maatregelen.
Bij het bepalen van het beleid zullen telkens opnieuw de
nadelen van een toepassing moeten worden afgewogen tegen
de voordelen.
De Kernenergiewet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten bieden de overheid voldoende mogelijkheden om
door middel van voorwaarden en voorschriften de stralenbelasting van zowel de bevolking als van radiologische wer-
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kers ook in de toekomst beneden het toelaatbare niveau te
houden.
Met het oog op de te verwachten toekomstige ontvvikkelingen is het gewenst reeds nu aandacht te schenken aan en
voorzieningen te treffen met betrekking tot de volgende voor
de stralingshygiëne zeer belangrijke urgenties. Uiteraard wordt
hierbij niet uit het oog verloren dat vele van deze onderwerpen aspecten vertonen, welke in internationaal verband zullen moeten worden behandeld. Aan het internationale overleg wordt actief deelgenomen. Het overleg speelt zich vooral
af binnen de gespecialiseerde organisaties: het Internationaal
Agentschap voor de Atoomenergie (IAEA), het Europese
Agentschap voor Nucleaire Energie (ENEA) en Euratom.
In dit verband kan ook gewezen worden op de aanbevelingen die zijn aangenomen op de V.N.-conferentie te Stockholm, o.a. met betrekking tot registratie van radioactieve
emissies en bevordering van internationale samenwerking inzake radioactief afval.

Urgenties
1. Opleiding deskundigen
De door de overheid op het gebied van stralingshygiëne
gegeven voorschriften sorteren slechts het beoogde effect,
indien deze worden gehanteerd door ter zake kundig personeel. Verwacht mag worden dat dit jaar een advies van de
Gezondheidsraad zal worden ontvangen omtrent de eisen die
gesteld moeten worden aan deskundigheid van:
- stralingshygiëne-deskundigen, belast met het toezicht in
isotopenlaboratoria, alsmede van
- stralingscontroleurs bij kernenergie-inrichtingen e.d.
Reeds thans worden een aantal opleidingen getoetst aan voorlopige criteria.
Met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen zal
worden overlegd, in hoeverre de daarvoor in aanmerking
komende onderwijsinstellingen aan de toekomstige vraag naar
opleidingsfaciliteiten op deze terreinen tegemoet kunnen
komen.
2. Overheidstoezicht
Ten gevolge van de snelle toename van de verschillende
activiteiten op nucleair gebied zal in verband met het vereiste toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften
het personeel van de daarbij betrokken overheidsdiensten
worden uitgebreid.

5. Onderzoek
Onderzoek op het terrein van de dosis-effect relaties zal
krachtig worden gestimuleerd.
6. Voorlichting
Een goede voorlichting over risico's van kernenergie en
ioniserende straling, ten einde de hierover heersende onzekerheden te kunnen wegnemen c.q. verminderen, zal worden
bevorderd.
11.1». Milieuhygiënische aspecten van recreatievoorzieningen
De gestegen welvaart, de toegenomen vrije tijd, de grotere
mobiliteit van de bevolking en de behoefte aan meer lichaamsbeweging en sportbeoefening hebben geleid tot een nog steeds
stijgende vraag naar mogelijkheden voor aktieve en passieve
recreatie. Het massale karakter van een aantal recreatievormen kan een potentieel gevaar voor de gezondheid van de
recreanten opleveren, vooral wanneer de outillage of de zorg
voor het onderhoud van de op massabezoek ingerichte recreatie-objekten te wensen overlaat. In onze verstedelijkte samenleving wordt de mens uit hygiënisch oogpunt bezien sterk beschermd. Bij recreatief verblijf buiten is die bescherming niet
zonder meer aanwezig. Omdat in tal van recreatiecentra bezoekersconcentraties voorkomen die belangrijk hoger liggen
dan de bevolkingsdichtheid in het stedelijke milieu, is het van
groot belang dat zorg gedragen wordt dat ook deze centra over
adequate voorzieningen beschikken.
De milieuhygiënische zorg met betrekking tot recreatievoorziening richt zich in het bijzonder op:
— zweminrichtingen
— ander oppervlaktewater waarin gelegenheid tot baden en
zwemmen wordt gegeven
— kampeerplaatsen
— jachthavens waarin gelegenheid tot overnachten wordt gegeven
— terreinen voor dagrecreatie.
Het aantal voor het publiek toegankelijke zweminrichtingen
heeft de laatste jaren een sterke uitbreiding ondergaan, blijkend uit de hierna volgende tabel l. 2 )
Tabel 1. Voor het publiek toegankelijk zweminrichtingen naar de
toestand op 1 januari 1972
Categorie

3. Commissie Reactorveiligheid
De C.R.V. zal een groot deel van de toenemende werkzaamheden uitbesteden aan deskundigen. Voor het begeleiden en evalueren van de werkzaamheden van deze deskundigen wordt het personeel van de daarbij betrokken overheidsdiensten uitgebreid.
4. Radioactief afval
De problemen met betrekking tot radioactief afval vormen
het onderwerp van overleg in een speciale R.C.N.-werkgroep,
waarin ook de overheid vertegenwoordigd is. Op grond van
een voorlopige analyse kan reeds gesteld worden, dat een
aantal kostbare voorzieningen getroffen zal moeten worden
om deze problemen op te kunnen lossen 1 ). Voorstellen in
dezen zullen zo spoedig mogelijk worden voorgelegd.
i) Deze voorzieningen zullen in principe moeten worden betaald door de producent van de afvalstoffen.

Telling
In gebruik Totaal
In uitC.B.S.
genomen in
voenng
1-1-1970
1-1-1972 1-1-1972
1970 1971

Overdekte zwem.
Combi-zweminrichtingen a) . . . .
Openlucht zwem,

122

43

50

215

38

33

5

6

44

9

534

27

19

580 b)

10

689

75

75

839

57

a) Combi-zweminrichtingen hebben zowel een overdekt gedeelte als
een openlucht gedeelte.
b) Hier is geen rekening gehouden met een vermoedelijk betrekkelijk
gering aantal openluchtzweminrichtingen dat in de jaren 1970 en 1971
werden gesloten b.v. in verband met de minder gunstige kwaliteit
van het zwemwater.
2) Zie ook figuur 10 op blz, 47.
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Figuur 10.
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Begin 1972 waren er in ons land 215 overdekte zweminrichtingen, 44 combi-zweminrichtingen, dit wil zeggen inrichtingen met een overdekt gedeelte en een openluchtgedeelte, en
580 openluchtzweminrichtingen. Van de laatste zijn er 403 uitgevoerd met een circulatiesysteem waarbij de kwaliteit van het
water wordt beheerst door het rond te pompen over een filterinstallatie onder toevoeging van een desinfectiemiddel.
Naast de voor het publiek toegankelijke zweminrichtingen
waren er per 1 januari 1970 nog 124 zweminrichtingen welke
slechts voor bepaalde groepen van personen toegankelijk zijn.
Hieronder vallen onder meer zwembaden bij of in ziekenhuizen en andere inrichtingen van gezondheidszorg, zwembaden in scholen, op kampeerterreinen e.d.
Behalve in zweminrichtingen die als zodanig herkenbaar zijn
wordt nog gelegenheid tot baden en zwemmen gegeven in
zanduitgravingen, recreatiepiassen, meren die in het kader van
de uitvoering van waterstaatkundige en cultuurtechnische wer-

ken zijn ontstaan en dergelijke. Voor zover deze objecten niet
onder de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen komen
te vallen is het niettemin noodzakelijk dat aandacht wordt geschonken aan de hoedanigheid van het water en dat voorzieningen worden getroffen om de risico's voor de bezoekers vooral ook het risico van verdrinken - tot een minimum te beperken.
Sedert de tweede wereldoorlog is het aantal kampeerplaatsen in ons land sterk toegenomen. Eind september 1971
waren er in totaal rond 4700 kampeerplaatsen, waarvan 3200
kampeerterreinen met 770 000 slaapplaatsen en 1500 kampeergebouwen (kamphuizen, conferentieoorden, kampeerboerderijen e.d.) met samen 63 000 slaapplaatsen. Een niet onbelangrijk percentage van de kampeerplaatsen - vermoedelijk 30
a 40 pet. — bestaat uit minibedrijfjes met minder dan 20 slaapplaatsen of 5 huisjes. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg het aantal overnachtingen in
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middelgrote en grote kampeer- en aanverwante verblijfsinrichtingen gedurende de periode mei-september 1970 in totaal
ruim 21 min. waarvan ruim 18 min. door Nederlandse en bijna
3 min. door buitenlandse gasten. Ca. 70 pet. van de Nederlanders en ca. 73 pet. van de buitenlanders verbleef in tenten, kampeerhuisjes en caravans; de overigen in andere accommodaties.
Tot de verblijfsinrichtingen waarop de gegevens betrekking
hebben werden gerekend:
- tenten- en/of caravanterreinen voor ten minste 100 personen,
- kamphuisjesterreinen met ten minste 10 huisjes,
- kamphuizen voor ten minste 50 personen,
- kinderhuizen/kampen voor ten minste 50 personen,
- kampeerboerderijen voor ten minste 50 personen,
- combinaties van één of meer vorenbedoelde accommodaticmogelijkheden.
Op kampeerterreinen wordt overnacht in tenten, caravans,
tenthuisjes, zomerhuisjes of bungalows. In alle gevallen moeten
de kampeerders over adequate hygiënische voorzieningen
kunnen beschikken. Het gaat daarbij in het bijzonder om de
beschikbaarheid van drink- en waswater, wasgelegenheid, toiletten en de afvoer van vloeibare en vaste afvalstoffen. Hetzelfde geldt voor kampeergebouwen.
Ook de hygiënische voorzieningen in jachthavens vragen
aandacht. De laatste jaren is het aantal pleziervaartuigen bijzonder snel toegenomen. Soms wordt in de boten overnacht en
met het oog daarop moet in deze havens over de nodige sanitaire faciliteiten kunnen worden beschikt.
Tesamen met de Staatssecretaris van C.R.M, belast met de
aangelegenheden betreffende o.m. de openluchtrecreatie zal de
vraag onder ogen moeten worden gezien of een wettelijke regeling van deze vorm van recreatief verblijf al dan niet aanbeveling verdient. Thans wordt reeds bevorderd dat in jachthavens
welke met financiële steun van de Rijksoverheid tot stand
komen, adequate sanitaire voorzieningen worden aangebracht.
Inmiddels dringt zich ook de vraag op of een beperking van
de verontreiniging van recreatiewater door de pleziervaart een
nadere regeling vergt.
Door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B.
wordt geschat dat medio 1972 in ons land omstreeks 110 000
zeil- en motorjachten aanwezig zullen zijn. Voor de eerstkomende jaren kan rekening worden gehouden met een toename
van ongeveer 10 pet. per jaar.
Meer gedetailleerd is de volgende opstelling gegeven:
geschat
aantal
medio 1972
1. Zeiljachten
Open zeiljachten
Kajuitzeiljachten

2.

43 000 stuks
15 000 stuks

geraamde
jaarlijkse
groei
7 %
7 %

Totaal zeiljachten

58 000 stuks

Motorjachten
Open motorjachten
Kajuitmotorjachten

30 000 stuks
22 000 stuks

7 %
20 %

Totaal motorjachten

52 000 stuks

14 %

Van de open zeiljachten beschikt ongeveer J gedeelte over
een buitenboordmotor.
In totaal zijn omstreeks 49 000 jachten van een buitenboordmotor voorzien en omstreeks 32 000 jachten van een
binnenboordmotor. Bij de dagrecreatie zoeken soms grote aantallen recreanten verpozing op betrekkelijk kleine terreinen.
Het aanbrengen van sanitaire voorzieningen op terreinen die
voor massaal bezoek zijn ingericht wordt zoveel mogelijk bevorderd. Een moeilijkheid vormt daarbij het noodzakelijke regelmatige onderhoud van de aangebrachte toiletvoorzieningen.
Van de bestaande wettelijke regelingen kan in de eerste
plaats de Gezondheidswet worden genoemd op grond waarvan
de inspecteurs van de volksgezondheid belast met het toezicht
op de hygiëne van het milieu veelvuldig adviezen geven in het
kader van de hygiënische begeleiding van objecten voor recreatie en sportbeoefening.
De Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen beoogt de
bezoekers van (als zodanig herkenbare) zweminrichtingen de
zekerheid te geven dat deze aan zekere minimale voorschriften
met betrekking tot de hygiëne en veiligheid voldoen. Daartoe
kunnen bij algemene maatregel van bestuur voorschriften
worden gegeven betreffende een aantal in de wet genoemde
onderwerpen. De wet is nog niet in werking getreden.
Voorts is van belang de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, die betrekking heeft op al het water van rivieren, kanalen, meren, plassen en sloten, ongeacht wie de eigenaar is,
alsmede van een deel van de zee. Aan de krachtens deze wet
te verlenen lozingsvergunningen mogen voorschriften worden
verbonden ter bescherming van de belangen waarvoor het vereiste van de vergunning is gesteld.
Dit impliceert dat mede rekening kan worden gehouden met
een bestemming van het ontvangende water voor recreatieve
doeleinden.
De Wet hygiëne kampeerplaatsen beoogt de bezoekers van
kampeerplaatsen de zekerheid te geven dat deze aan zekere
minimale voorschriften met betrekking tot de hygiëne voldoen.
Daartoe kunnen bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven betreffende een aantal in de wet genoemde onderwerpen.
De wet is nog niet in werking getreden.
Urgenties
1. Normen voor zwemwater
In augustus 1970 is aan de Gezondheidsraad verzocht advies uit te brengen ten aanzien van de eisen die aan oppervlaktewater dienen te worden gesteld uit een oogpunt van bescherming van de volksgezondheid. Hierbij is gevraagd mede aandacht te schenken aan water waarin wordt gezwommen en gebaad. Verzocht werd in de beschouwingen zowel oppervlaktewater te betrekken als water in zogenaamde circulatiebaden.
Het vraagstuk is nog bij de Gezondheidsraad in studie. Bij de
Raad is op enige spoed aangedrongen.
2. Kwaliteitsbewaking oppervlaktewater
Vooruitlopende op de onder punt 1 vermelde toekomstige
normen zal er bij de waterbeheerders op worden aangedrongen
om maatregelen te treffen, zodat gelegenheid tot baden en
zwemmen wordt geboden op plaatsen waar zulks verantwoord
kan worden geacht.
3. Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen

Het zijn hoofdzakelijk de kajuitjachten die met eigen toiletten en andere sanitaire voorzieningen zijn uitgerust. Daarvan
wordt het vloeibare afval meestal in het oppervlaktewater geloosd.

Gestreefd wordt naar een spoedige inwerkingtreding van de
Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen. De algemene
maatregel van bestuur tot uitvoering van de wet wordt voorbereid. Bij het stellen van eisen met betrekking tot de kwaliteit
van zwemwater is echter het eerder genoemde advies van de
Gezondheidsraad onontbeerlijk.
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4. Wet hygiëne kampeerplaatsen
Gestreefd wordt naar een spoedige inwerkingtreding van de
Wet hygiëne kampeerplaatsen. Aan de voorbereiding van een
algemene maatregel van bestuur tot uitvoering van de wet
wordt gewerkt.
Door de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, belast met de aangelegenheden betreffende
onder meer de openluchtrecreatie, wordt de mogelijkheid overwogen om te komen tot een algemene Kampeerwet. Mede aanleiding daartoe is een onlangs door de Nederlandse Kampeerraad uitgebracht rapport waarin o.a. uitvoerig aandacht is geschonken aan de vraag hoe de mogelijkheden voor het individuele kamperen kunnen worden verruimd.
In het kader van het overleg over een algemene Kampeerwet zal de vraag onder ogen moeten worden gezien of het
al dan niet aanbeveling verdient de Wet Hygiëne kampeerplaatsen daarin te incorporeren.
5. Voorlichting recreant
Door gerichte voorlichting zal in overleg met de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een
meer milieubewust gedrag van de recreant worden bevorderd.
11.11. Woonhygiëne
Krachtens de Gezondheidswet is aan de zorg van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Staatstoezicht op
de Volksgezondheid) onder meer opgedragen de zorg voor het
physische milieu van de mens. Tot dat milieu moet ook gerekend worden de woning, inclusief de omgeving van die woning.
Van oudsher is het verband tussen gezondheid en wonen onderkend; volkshuisvesting is zelfs lang een onderdeel van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid geweest. De met het toezicht op de volkshuisvesting belaste ambtenaren waren inspecteur van de volksgezondheid. Zelfs nadat in 1939 volkshuisvesting werd onttrokken aan het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, behielden de directeur-generaal en de hoofdingenieurs-directeur van de volkshuisvesting de titel van hoofdinspecteur c.q. inspecteur van de volksgezondheid. Pas in 1962
is die dubbele titel vervallen.
Aan het eind van de 19de eeuw en ook nog in het begin van
de 20ste eeuw was de aandacht van gezondheidsdeskundigen
gericht op het treffen van een aantal technische voorzieningen
in en aan de woning met als voornaamste doel bestrijding van
ziekten en epidemieën (drinkwatervoorziening en afvalverwijdering, later stimuleren van de aanleg van drinkwaterleidingen
en rioleringen; een eerste aanzet voor bepalingen regelende de
licht- en Iuchttoetreding in woningen e.d.).
Na de eerste wereldoorlog echter raakten in de algemene
gezondheidszorg de meer specifieke gezondheidsaspecten van
het wonen steeds verder op de achtergrond. Daar waren verschillende oorzaken voor. De snelle stijging van het bevolkingscijfer, de door externe oorzaken (oorlog, crisis) veroorzaakte stagnatie in de woningbouw maakten dat de aandacht
vooral moest worden gericht op de woningbouw in kwantitative zin.
Voor zover de kwaliteit van de nieuwgebouwde woningen
voortdurend steeg, was dat meer een gevolg van toenemende
welvaart, dan van bewuste gezondheidszorg, al zijn er vanzelfsprekend zaken aan te wijzen zoals verbetering van de sanitaire
uitrusting van de woning en vergroting van het woonoppervlak, welke uit een oogpunt van volksgezondheid belangrijk
waren (zie hiernavolgende tabel 2).

Tabel 2. Ontwikkeling van de woninggrootte in Nederland in samen
hang niet de toegepaste bouwwijze.
Woningen gebouwd in

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Gemiddeld aantal
vertrekken per
woning *)

Gemiddelde woon- a
oppervlakte *) in m

E

M

E+ M

E

M

E+M

5,5
5,5
5,6
5,6
5,5
5,5
5,6
5,5
5,6

4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,5
4,3
4,2

5,1
5,2
5,3
5,2
5,2
5,1
5,2
5,2
5,2

62
63
63
65
69
70
72
74
75

52
53
54
55
60
60
58
56
55

58
59
60
61
66
65
68
69
69

Perc.
E

47
62
65
61
61
55
69
71
71

*) Woon- en slaapkamers + keuken
E = eengezinshuizen
M = woningen in meergezinshuizen.

In de laatste jaren is echter het inzicht gegroeid, dat het peil
van de woonvoorzieningen, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin van grote invloed is op de gezondheid van de mens,
gelet op diens lichamelijk en geestelijk welbevinden. Het is
vooral de geestelijke volksgezondheid van de mens, welke
hierbij in het geding is, al mag het somatisch aspect niet uit
het oog worden verloren.
In het algemeen kan worden gesteld, dat een goede woning
— de woonomgeving daarbij inbegrepen - die woning is, waarin
zich het leven van individu en gezin optimaal kan ontpooien.
Dit is een belangrijk ruimere doelstelling, dan die welke in het
verleden aan de woning werd gegeven, namelijk het verlenen
van beschutting tegen o.m. weersomstandigheden en afscherming van de buitenwereld.
Meermalen is getracht, soms zeer gedetailleerd om voor de
elementen van de woning en de condities van het wonen aan te
geven, welke de kwaliteitseisen moesten zijn, wilde men de gewenste optimale woonomstandigheden verkrijgen (b.v. in het
Rapport Woningwaardering, V.N.G. Blauwe reeds nr. 34).
Aan de opstelling van derdelijke eisen werd en wordt door
volksgezondheidsdeskundigen veelal een belangrijk aandeel geleverd. Veel van dergelijke eisen zijn ook reeds verwezenlijkt,
al is het optimale nog lang niet bereikt. Bovendien zijn die
eisen dan veelal „vertaald" in technische voorschriften, waarin
men de gezondheidseisen nauwelijks of niet meer kan herkennen.
Gesteld kan worden, dat in Nederland (met name in de
nieuwbouw) de woonkwaliteit in de loop der jaren tot een redelijk peil is gestegen. Geconstateerd moet echter worden dat
— ook al waren hierbij gezondheidsdeskundigen betrokken van een systematisch onderzoek naar het verband tussen gezondheid en wonen nog nauwelijks sprake is geweest. Een dergelijk onderzoek is dringend nodig en het ligt in het voornemen om na te gaan op welke wijze een dergelijk onderzoek
— vanzelfsprekend in samenwerking met anderen - kan worden
aangevat. Het ondanks de gesignaleerde kwaliteitsverbetering
toenemende aantal gezondheidsklachten over onbehagen met
betrekking tot de woonsituatie vraagt hierom.
Een dergelijk onderzoek naar de kwaliteit van het wonen in
verband met de gezondheid en het welbevinden is een uitermate complexe zaak. Die kwaliteit wordt in de eerste plaats
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bepaald door de gezondheidstechnische eisen waaraan de woning zelf moet voldoen. Maar ook externe milieuhygiënische
factoren, nl. de conditie van water, bodem en lucht in de
woonomgeving, hebben hun kwalitatieve invloed op het
wonen. En ten slotte: het wonen levert zelf ook weer zijn aandeel in die externe factoren. Dit alles maakt het opstellen van
gezondheids- (zo men wil: milieuhygiënische) kwaliteitseisen
tot een niet eenvoudige zaak. Toch wordt hieraan voortdurend
aandacht geschonken; het ligt in het voornemen om daartoe de
reeds bestaande contacten met het Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uit te breiden.
Afgezien van de hiervoor geschetste algemene problematiek
zijn er een aantal zaken die de bijzondere aandacht van de
zijde van volksgezondheid hebben. Met name wordt hierbij gedacht aan de vraagstukken rond het wonen in het nog steeds
toenemende aantal krotten.
Reeds enige malen is in het verleden uitgesproken, dat uit
een oogpunt van volksgezondheid een dergelijk verschijnsel waarbij het welzijn van zeer veel ouderen èn jongeren is betrokken - in een land als Nederland niet te aanvaarden valt.
Voor de ouderdom van het Nederlandse woningbestand wordt
verwezen naar figuur 11 op b!z. 51.
Een ander vraagstuk dat de aandacht vraagt, is het verband
dat er zou kunnen bestaan tussen gezondheid en het wonen in
hoge en zeer hoge woongebouwen.
Ten slotte is de aandacht in de laatste tijd gevallen op het
toenemend aantal ongevallen binnen ds woning, waarbij voor
een deel de uitrusting en indeling van die woning schuldig
zouden zijn. Ook hier is een onderzoek gewenst.
Samenvattend kan worden gesteld, dat een versterkte en
ruimere inbreng van volksgezondheids- en milieuhygiënische
zijde op het ruime terrein van de woonhygiëne uitermate gewenst is en zal worden nagestreefd.
Urgenties
1. Onderzoek relatie gezondheid/wonen in het algemeen
Voorshands lijkt het wenselijk - mede om een goed inzicht
te verkrijgen in de te volgen onderzoekmethodiek - om een
dergelijk onderzoek aanvankelijk te beperken tot een tweetal
deelgebieden, nl.
- de relatie gezondheid/wonen in krotwoningen; hierbij
zullen ook betrokken moeten worden de consequenties en het
nuttig effect van b.v. de renovatie van slechte woningen;
- de relatie gezondheid/wonen in hoge woongebouwen.
Aan de Gezondheidsraad is advies gevraagd over de wenselijkheid en opzet van een dergelijk onderzoek.
2. Het onderzoek naar de volgende onderwerpen zal zo
veel mogelijk worden gestimuleerd.
- De relatie tussen de eisen, uit het oogpunt van woonhygiëne te stellen aan woningen en de wijze waarop hieraan tegemoet gekomen wordt bij industriële bouwsystemen.
- De consequenties van de zeer hoge woondichtheid op de
kwaliteit van het wonen.
- Onderzoek naar de preventie van ongevallen in en om de
woning.
11.12. Bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen
1. Bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen schadelijke insecten, schimmels, enz., bij gewassen op het veld, en in gebouwen is reeds van zeer oude datum. Met de bevolkingstoename, gepaard gaande met mechanisatie en rationalisatie in

land- en tuinbouw en de realisatie van vele gebouwen die een
gunstige biotoop vormen voor hygiënisch bezwaarlijke insecten
(centrale verwarming, geschikte schuilplaatsen, ontbreken van
vijanden) is de druk van ziekten en plagen in de door menselijke actie verarmde, eenzijdige milieus sterk toegenomen. Om
zich hiertegen te verweren heeft men sedert de tweede wereldoorlog in snel toenemende mate bestrijdingsmiddelen op de
markt gebracht van velerlei samenstelling en uiteenlopende
aard (insecticiden, fungiciden, herbiciden, rodenticiden, nematiciden, desinfectantia, enz). In land-, tuin- en bosbouw worden
deze stoffen bij de toepassing in het milieu verspreid, zij het in
de regel in lage concentraties. Ook bij het bestrijden van onkruiden op niet tot cultuurgrond bestemde terreinen (fabrieksterreinen, paden, lanen, wegbermen, watergangen) worden
eveneens bestrijdingsmiddelen, i.c. herbiciden, toegepast. Bij
toepassing in huizen en bedrijfsruimten komen ze in het woonen werkmilieu van de mens terecht. Maar ook bij fabricage,
formulering x ), transport en opruiming van verpakking en restanten is contaminatie van bodem, water en lucht, niet denkbeeldig (calamiteiten, zorgeloosheid).
De middelen hebben uit de aard der zaak een biocide werking, soms specifiek, soms algemeen en daarnaast een meer of
minder grote persistentie (levensduur).
Niet alleen blijken vele middelen na de toepassing ter
plaatse nog gedurende meer of minder lange tijd te kunnen
worden aangetroffen (veelal geadsorbeerd aan grond), hetgeen voor een juiste werking soms vereist wordt, maar ook
blijkt transport met water (opgelost, of aan slibdeeltjes geadsorbeerd), lucht (aan stofkernen geadsorbeerd) of via levende
wezens (eventueel via concentratie in voedselketens) mogelijk
te zijn.
Bepaalde persistentie middelen worden in diverse uithoeken
van de aarde aangetroffen. Gerichte, zeer verfijnde bepalingsmethoden maken het mogelijk ook zeer lage concentraties soms van minder dan één op een miljard — aan te tonen.
Reeds zijn vele gevallen bekend, waarbij de aanwezigheid
van bestrijdingsmiddelen of van verwante stoffen voor bepaalde soorten organismen plaatselijk desastreuze gevolgen
heeft gehad. Voorbeelden zijn in ons land o.a. sterfte van
sterntj es op het Waddeneiland Griend na lozing door een industrie (1965), vogelsterfte in Drenthe na zaadbescherming op
grote schaal (1966/1967), vissterfte o.a. in Gouderak na
dumping van industrieel afval (1959) en in de Rijn (1969).
Maar meestal zal een milieuverontreiniging met giftige
stoffen zich niet zo spectaculair aandienen. Een heel langzame
toename van persistente stoffen in het milieu, die niet op korte
termijn kan worden teniet gedaan, ligt meer voor de hand.
Dergelijke „sluipende" contaminaties zullen veelal pas laat
meer of minder toevallig, ontdekt worden. Ten einde dergelijke
sluipende contaminaties tijdig op het spoor te komen, wordt
thans onderzoek gedaan naar het vóórkomen van bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen in oppervlaktewater in Nederland (sedert 1969), o.a. door het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en diverse waterleidingbedrijven.
Daarbij wordt in het bijzonder gelet op afvloeiend water uit
land- en tuinbouwgebieden, op oppervlaktewater dat wordt opgenomen als grondstof door waterleidingbedrijven, op grensoverschrijdende wateren, op geloosd afvalwater van inrichtingen
voor de produktie en formulering van bestrijdingsmiddelen,
alsook op het afvalwater van fabrieken, die gebruik maken van
dergelijke stoffen of van (zware) metalen. Dit onderzoek zal
waar mogelijk ter verhoging van de doelmatigheid ondergebracht worden in het algemene, grotendeels automatische
meetsysteem dat in het hoofdstuk „verontreiniging van oppervlaktewater" werd besproken. Ook worden elementen van de
wilde fauna regelmatig gecontroleerd op het vóórkomen van
persistente verbindingen in bepaalde weefsels, o.a. door het
i) Formulering houdt in verwerking van de werkzame stof tot
een bestrijdingsmiddel.
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Figuur 11.

OUDERDOM VAN WONINGEN IN NEDERLAND
(in percentages van het totaal aantal woningen)

E&l 76/72
Centraal Instituut voor Voedings Onderzoek TNO, het Instituut voor Veterinaire Farmacologie en Toxicologie van de
Rijks Universiteit te Utrecht, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, het Centraal Laboratorium TNO, het Rijksinstituut
voor Visserij Onderzoek, het Centraal Diergeneeskundig Instituut en div. Keuringsdiensten van Waren. Het gaat hier niet
alleen om vissen en doodgevonden roofvogels (eindconsumenten in voedselketens) maar ook om controle van bepaalde
soorten, zoals mosselen, snoeken, spreeuwen. Door dit onderzoek wordt een inzicht verkregen in de verspreiding en de mate
van vóórkomen van pesticiden, aanverwante verbindingen en
metalen, in ons milieu.

In de meeste gevallen zijn persistente verbindingen in water
niet of maar juist aantoonbaar (tot enkele honderdsten of
tienden van microgrammen per liter), doch plaatselijk, ook in
Rijnwater, werden soms hogere gehalten aangetroffen,
Het onderzoek dient mede om het verloop van de contaminatie te beoordelen. De gehalten, in roofvogels en uilen aangetroffen, wijzen wel zeer sterk op het grote gevaar van concentratie van persistente vergiften in voedselketens. Aan DDT
(en metabolieten) en kwik, werd soms meer dan 100 ppm in
respectievelijk levers en nieren aangetroffen,
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De Bestrijdingsmiddelenwet 1962 voorziet in een verbod
van niet toegelaten middelen. Toelating is afhankelijk van de
deugdelijkheid van het middel voor het doel waarvoor het is
bestemd en van eventuele schadelijke nevenwerkingen.
Dit laatste heeft volgens de huidige wet met name betrekking
op het schaden van de volksgezondheid, het schaden van degene die het middel - met inachtneming van de vereiste voorzorgsmaatregelen - toepast, het schaden van de hoedanigheid
van voedingsmiddelen en het schaden van het produktievermogen van de grond, van planten of delen van planten, dan
wel van dieren, waarvan de instandhouding gewenst is. Voor
het laatste geldt dat deze schade onevenredig moet zijn in verhouding tot het met het gebruik van het middel beoogde doel.
a. In 1967 werden de gechloreerde koolwaterstoffen DDT,
dieldrin en chloordaan voor gebruik in de huishoudelijke sfeer
en voor een belangrijk gedeelte ook voor toepassing in bedrijfsruimten teruggetrokken. In de landbouw worden deze middelen, uitgebreid met aldrin en heptachloor, die in gebouwen
normaal reeds geen toepassing vonden, alleen nog voor die
doeleinden toegelaten, waarvoor nog geen alternatief aanwezig
is: dat is nog maar in enkele beperkte toepassingen het geval.
b. In 1968 en 1969 werden de zaadbeschermende middelen
aldrin, dieldrin en heptachloor voor gebruik op granen (inclusief maïs) en op peulvruchten verboden, evenals alkyl-kwikverbindingen voor zaadontsmetting, ten behoeve van de teelt
van consumptiegranen.
c. Per 1 januari 1973 zullen alle zaadontsmettingsmiddelen op basis van kwikverbindingen voor verbouw van voedingsgranen en bieten worden verboden (dit betreft ca. 95 pet
van het totale graanareaal in ons land). Voor de teelt van
graan voor vermeerderingsdoeleinden (5 pet.) kunnen deze
middelen nog niet worden gemist.
cl. Aan enkele middelen werd een toelating bij de aanvraag
geweigerd op grond van te grote persistentie en de daarmee
gepaard gaande risico's (selenium, telodrin en picloram).
e. Bij andere middelen werden bepaalde riskante toepassingen niet aanvaardbaar geacht of werden voorschriften inzake het gebruik op de etiketten opgenomen (bij voorbeeld
niet langs oppervlaktewater toepassen, aminotriazool, Temik).
ƒ. Voor weer andere middelen wordt gebruik alleen toegestaan na toestemming van de regionale inspecteur van de
Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu (enkele herbiciden voor gebruik in watergangen) en na beoordeling van
de noodzaak en een aantal risico's door de bestrijdingsmiddelenspecialist van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
Naast de Bestrijdingsmiddelenwet zijn nog enkele andere
wetten van betekenis.
De Hinderwet is sedert 1967 van toepassing op de opslag
van bestrijdingsmiddelen bij en in de fabriek en bij de tussenhandel. De Wet Gevaarlijk stoffen (1963), regelt vervoer, verpakking en aflevering van gevaarlijke stoffen. Daaronder
vallen de nog niet tot pesticiden verwerkte, actieve stoffen en
de geformuleerde bestrijdingsmiddelen die worden vervoerd
tussen fabrikant of formuleerinrichting en tussenhandel.
Gezien de economisch noodzakelijke hoge opbrengsten per
ha in de land- en tuinbouw, de schaalvergroting en de vraag
van de consument naar kwaliteitsprodukten, alsmede de moeilijkheden van biologische bestrijding in de ecologisch labiele
monocultures, zullen bestrijdingsmiddelen voorlopig zeker nog
niet gemist kunnen worden. Andere bestrijdingsmethoden, bij
voorbeeld het kweken van resistente gewassen, het werken met
steriele mannetjes van de plaagsoort, dienen zoveel mogelijk te
worden gestimuleerd; zij kunnen echter op hun best, alleen van
geval tot geval, bestrijdingsmiddelen onnodig maken. Wel zal
zoveel mogelijk tot toepassing van weinig persistente, specifiek
werkende middelen moeten worden overgegaan.

Ook ter bestrijding van de zich thans uitbreidende plagen in
gebouwen, zullen bestrijdingsmiddelen voorlopig nog niet gemist kunnen worden.
2. Verwante verbindingen
Onder „aan bestrijdingsmiddelen verwante verbindingen"
worden stoffen begrepen, zoals bij voorbeeld kwikverbindingen, gechloreerde koolwaterstoffen (zoals polychloorbifenylen, PCB's) enzovoorts, die in de industriële sfeer worden
toegepast en die geen bestrijdingsmiddelen zijn of als zodanig
worden toegepast en die derhalve niet onder de Bestrijdingsmiddelenwet vallen.
Urgenties
1. Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet
Een wetsontwerp hiertoe is aan de Kamer aangeboden.
Deze wijziging beoogt in het bijzonder het beleid sterker te
kunnen richten op een meer stringente bewaking van het milieu van mens, dier en plant tegen ongunstige nevenwerkingen
van de middelen. Op basis van de gewijzigde wet wordt het
mogelijk om middelen met ontoelaatbare risico's voor het biologisch, chemisch of fysisch milieu (in het algemeen: persistente, zeer giftige of zich in voedselketens ophopende stoffen)
volledig of voor een aantal riskante toepassingen af te wijzen.
Voorts wordt het mogelijk toepassing van riskante middelen
slechts aan bepaalde personen of groepen van personen in
handen te geven.
2. Wijziging van het Bestrijdingsmiddelenbesluit
Deze wijziging is in voorbereiding. Zij heeft mede tot doel
nadere voorschriften te geven met betrekking tot het zich ontdoen van resten van bestrijdingsmiddelen en van verpakkingen
van deze middelen. Een en ander is van groot belang voor een
verdere beperking van de milieucontaminatie met bestrijdingsmiddelen.
3. Stringente beperking van de toepassing van riskante bestrijdingsmiddelen
In bepaalde gevallen zal het vooralsnog onontkoombaar zijn
om de toepassing van voor het milieu riskante bestrijdingsmiddelen (o.a. persistente middelen, middelen met een breed werkingsspectrum of middelen die in voedselketens worden geconcentreerd) toe te laten, Dit geldt daar, waar geen gelijkwaardige alternatieven ter beschikking staan. Het is van groot belang, dat dergelijke middelen dan ook alleen worden gebruikt
als noodzaak aanwezig is en niet worden toegevoegd bij wijze
van voorzorg bij een behandeling, die om een of andere reden
moet worden uitgevoerd, terwijl het nog niet vaststaat of de
betrokken plaag of ziekte een bestrijding noodzakelijk zal
maken. Een goede voorlichting en begeleiding kan in dezen
gunstig werken.
Ook zal het mogelijk zijn om op gecontroleerde aanvragen
ontheffingen voor beperkte toepassingsgebieden (dus geen
toelatingen) af te geven. Waar op grond van een meer algemene behoefte in land-, tuin- en bosbouw, aan bepaalde middelen de laatstgenoemde werkwijze niet uitvoerbaar is, en men
toch het gebruik tot het allernoodzakelijkste wil beperken, lijkt
nader beraad in EEG-verband gewenst, of door het invoeren
van een heffing op dergelijke riskante middelen een beperking
zal kunnen worden verwezenlijkt op basis van het principe: de
vervuiler betaalt. Gezien de grote verscheidenheid van bestrijdingsmiddelen zou aan een eventueele invoering van een dergelijke heffing een zorgvuldige voorbereiding vooraf dienen te
gaan.
De heffing zou ertoe kunnen bijdragen de fabrikanten te
stimuleren om specifieke, minder persistente middelen te ontwikkelen. De opbrengst zou kunnen worden aangewend om
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ophaaldiensten en depots voor resten en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen te bekostigen.
4. Uitbreiding voorlichting en begeleiding inzake toepassing bestrijdingsmiddelen
In de land- en tuinbouw zijn de betrokken voorlichtingsdiensten reeds werkzaam. Zij geven ook voorlichting en begeleiding betreffende toepassing van bestrijdingsmiddelen in watergangen en op wegbermen. Daarnaast is nodig dat op het gebied van toepassing van bestrijdingsmiddelen in de huishouding, in openbare gebouwen en bedrijfsruimten, alsook bij de
voorraadbescherming de voorlichting over en de begeleiding
van het gebruik sterk bevorderd worden. In het algemeen dient
de aandacht hier veel meer op juiste bouw, hygiëne en het
voorkomen van plagen te worden gericht dan op het gebruik
van bestrijdingsmiddelen.
Tot de voorlichting behoort ook het bevorderen van een
meer kritische instelling van de gebruiker van bestrijdingsmiddelen in het algemeen, teneinde alleen daar tot het gebruik
van middelen te komen waar dit beslist niet gemist kan
worden.
5. Uitbreiding onderzoek inzake bestrijdingsmiddelen.
Naast uitbreiding van het onderzoek van oppervlaktewater
is onderzoek van regenwater op bestrijdingsmiddelen van belang, omdat de indruk bestaat dat transport van diverse persistente stoffen vooral ook via luchtstromingen plaats heeft.
Verder ontwikkelen van het onderzoek naar de mogelijkheden
van alternatieve bestrijdingsmethoden.
Onderzoek over de toepassing van bestrijdingsmiddelen in gebouwen dient ter hand genomen te worden. Met name is ook
nodig: nagaan van de mogelijkheden tot bestrijding van insecten, van mijten en schimmels in gebouwen op andere wijze
dan door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
6. Noodzaak wettelijke regeling voor aan bestrijdingsmiddelen „verwante" verbindingen
Dergelijke verbindingen zoals kwikverbindingen en PCB's
worden in vele gebruiksartikelen verwerkt; PCB's bij voorbeeld in verven, in plastics, in lijmen en „coatings". Ze vinden
toepassing in de elektronische en grafische industrie en als
hydraulische vloeistoffen. Zij kunnen bij lozing, bij verbranding of bij verwijdering met huisvuil terecht komen in water,
lucht en bodem. Zij werden reeds in hoge gehalten vooral in
visetende vogels aangetroffen.
Het is met het oog op dit soort stoffen, die industriële toepassing op uitgebreide schaal vinden, die buitengewoon persistent zijn en die in vergelijking met de bestrijdingsmiddelen
vooral in kwantitatief opzicht een groot probleem vormen, dat
het van het grootste belang geacht moet worden dat een wettelijke regeling tot stand komt als vervat in artikel 42 van het
Voorontwerp van Wet inzake de bodemverontreiniging. In afwachting van de mogelijkheid om wettelijke regelingen tot
stand te brengen wordt getracht om met het bedrijfsleven te
komen tot afspraken betreffende het gebruik en de beperking
van de toepassing van dit soort persistente stoffen. Een eerste
afspraak betreffende de beperking van niet biologisch afbreekbare componenten van detergenten heeft goed gewerkt.
7. Internationaal overleg
Internationaal overleg zoals o.a. in de O.E.S.O. plaats vindt,
zal verder worden gestimuleerd, mede teneinde een verstoring
van het handelsverkeer als gevolg van te uiteenlopende bepalingen in de verschillende landen te voorkomen.
Dit overleg is van groot belang om tot een gemeenschappelijke beperking van milieubelastende bestrijdingsmiddelen
en verwante verbindingen te komen. In dit verband kan worden gewezen op de aanbevelingen welke, zoals in Hoofdstuk
II.5. reeds vermeld, tijdens de VN-Conferentie te Stockholm

op initiatief van de Nederlandse delegatie werden aanvaard,
met betrekking tot de registratie van een aantal chemische
stoffen. Een dergelijke registratie zal betrekking hebben op
de produktie van de meest schadelijke chemische stoffen, op
hun toepassing en hun verspreiding en voorts op hun uiteindelijke verwijdering of recirculatie.
Ook zijn tijdens de conferentie aanbevelingen gedaan over
de wijze waarop de uitworp in het milieu van onder meer resistente stoffen zoals zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen tot een minimum dienen te worden teruggebracht.
11.13. Ongediertebestrijding
Een aantal maatschappelijke verschijnselen biedt bepaalde
diersoorten - met name sommige knaagdiersoorten (ratten en
muizen) en insectensoorten - goede kansen om zich in het
directe milieu van de mens tot een plaag te ontwikkelen.
Tot die verschijnselen behoren o.a.:
a. de toenemende bevolkingsgroei en de bevolkingsdichtheid;
b. de produktie van steeds meer afval;
c. het massaal (dag)toerisme;
d. het slordig en onachtzaam handelen met voedselresten;
e. de verminderde of geringere persoonlijke hygiëne bij sommige bevolkingsgroepen waardoor er thans weer meer ectoparasieten optreden;
/. de bouw van grote woon- en bedrijfsgebouwen
centrale verwarming ' ) ;

met

g. het steeds intensiever wordende internationale en intercontinentale verkeer met zeer snelle verkeersmiddelen. Hierdoor wordt de kans op import van nieuwe insectensoorten
met de daaraan verbonden gevaren voor goed en gezondheid sterk verhoogd, ondanks alle internationale overeenkomsten en regelen. De sterk verbreide toepassing van het
centrale verwarmingsysteem in het algemeen en in grote
bouweenheden in het bijzonder, geeft ook aan insecten uit
subtropen en tropen goede ontwikkelingskansen (kakkerlakken, farao-mieren);
h. het ontbreken van voldoende toezicht op de naleving
van voorschriften in de gemeentelijke bouwverordeningen
met betrekking tot het weren van ongedierte.
De aanwezigheid van ratten en muizen in ons milieu levert
een niet aflatende bedreiging voor de gezondheid van mens
en dier. Ratten en muizen kunnen namelijk lijden aan besmettelijke ziekten waarvoor ook de mens en zijn huisdieren vatbaar zijn en zij kunnen voor de mens gevaarlijk ziekten overbrengen zonder zelf ziek te zijn.
Voorbeelden zijn o.a.: pest, rabies, salmonellose (paratyphus), ziekte van Weil, modderkoorts en toxoplasmose.
Pest: in Vietnam werden in 1963 in totaal 300 gevallen van
pest gemeld, tegen 2500 in 1966 en 5000 in 1967.
Tegen invoer van pest in ons land wordt zo goed mogelijk
gewaakt. Niettemin is het van belang om ervoor zorg te dragen dat de ratten- en muizenpopulaties in ons land op een zo
laag mogelijk minimum worden gebracht en gehouden om
bij een mogelijke accidenteel geïmporteerde besmetting het
ontstaan van een epidemie te voorkomen.
Ziekte van Weil: het aantal serotypen van het geslacht
Leptospira is zeer groot; voor de mens is de infectie met
Leptospira icterohaemorrhagica, de ziekte van Weil, het
!) Zie tabel 3 op blz. 54.
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meest van belang. Aangegeven gevallen en sterfgevallen door
de ziekte van Weil in de periode 1960-1971:

Jaar

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Aangegeven gevallen

Sterfgevallen

absoluut

per
100 000
inw.

absoluut

34
56
22
17
28
12
22
35
37
25
12
17

0,3
0,5
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1

per
100.000
0,02
0,07
0,01
0,01

0,03
0,03
0,03
0,01
*)
*)

4
4
4
2
•)

*)

Jaar

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Aangegeven gevallen

Sterfgevallen

absoluut

per
100 000
inw.

absoluut

per
100 000
inw.

3 959
6 633
5 627
5 434
4 373
2 997
3 989
4 120
3 227
4 729
5 596
6 195

34,5
57,0
47,7
45,0
37,0
24,5
32,2
32,8
25,6
37,1
42,9
47,0

12
34
26
15
22
14
24
38
36
27
*)
*)

0,10
0,29
0,22
0,12
0,18

0,11
0,19
0,30
0,28
0,20
•)

*)

*) Nog niet bekend.

Bovendien kunnen ratten en muizen over grote afstanden
smetstof verslepen waardoor bij voorbeeld pseudovogelpest,
ziekte van Bang (verwerpen van vee), varkenspest en monden klauwzeer worden verbreid.
Door ratten en muizen wordt jaarlijks voor vele miljoeDit zijn de aangegeven gevallen, dus een minimum. De be- nen gulden schade toegebracht. Deze schade bestaat zowel
smettingsgraad van de rattenpopulaties varieert van 0-50 pet. uit directe materiële schade die wordt toegebracht door knaSalmonellose: de rat kan drager zijn van Salmonella-bacte- gen, graven en andere activiteiten als uit indirecte schade in
riën en zodoende een belangrijke factor bij het optreden van de vorm van arbeidsdagen die verloren gaan door ziekteverSalmonellose-epidemieën (paratyphus) zijn. Uit een onder- zuim.
Ook sommige insectensoorten kunnen door hun aanwezigzoek is gebleken dat ratten, gevangen in en om slachthuizen,
heid een gevaar voor de gezondheid van mens en dier vorvoor 30,8 pet. drager waren van Salmonella;
men. De aanwezigheid van kakkerlakken en farao-mieren in
ziekenhuizen en verpleeginrichtingen kan een belangrijke rol
spelen bij het optreden van hospitalismus. Een groot aantal
Tabel 3. Ontwikkeling van de percentages woningen met centrale van deze instellingen is thans met deze insecten besmet.
verwarming
In verschillende stadswijken van onze grote steden blijkt de
farao-mier reeds een bijna onuitroeibare plaag voor de bewoners te vormen.
Woningen gebouwd in
M
E+M
*) Nog niet bekend

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

4
4
8
18
34
48
57
76
90

33
50
71
93
97
99
99
99
100

16
22
30
47
59
71
70
82
93

E = eengezinshuizen
M = woningen in meergezinshuizen.
in en om boerderijen waren 4 pet. van de ratten drager en
bij nertsenfokkerijen 17,4 pet. Van 100 ratten, gevangen bij
de V.A.M, in Wijster bleken 25 pet. drager.
Aangegeven gevallen en sterfgevallen van andere Salmonellosen (geen typhus en paratyphus B) van 1960-1971:

Urgenties
1. Wettelijke regeling
Er bestaat behoefte aan een wettelijke regeling inzake de
wering en bestrijding van ongedierte.
Voor de bestrijding van ongedierte is men tot op heden geheel afhankelijk van de vrijwillige medewerking van zowel
de gemeentebesturen als het publiek. In de praktijk betekent
dit dat niet alleen de bestrijding zelf, maar ook de intensiteit
waarmee deze geschiedt afhankelijk is van de inzichten bij de
gemeentebesturen, welke inzichten van gemeente tot gemeente variëren. Een goed georganiseerde en sluitende bestrijding van ongedierte, waardoor de plagen niet alleen incidenteel en plaatselijk worden bestreden, is slechts mogelijk op basis van een wettelijke verplichting.
Hetzelfde geldt voor het doorvoeren van maatregelen om
ongedierte te weren. In de ons omringende landen - WestDuitsland, België, Engeland en Denemarken - bestaan zulke
wettelijke regelingen.
Het wordt noodzakelijk geacht ook voor Nederland een
wettelijke regeling voor te bereiden.
2. Onderzoek naar andere bestrijdingsmethoden
Urgent is ook het zoeken naar zodanige bestrijdingsmethoden dat de toepassing van pesticiden zoal niet onnodig wordt,
dan toch tot een minimum kan worden teruggedrongen.
Ofschoon de enig werkelijk doelmatige ongediertebestrijding bestaat uit het treffen van zodanige maatregelen dat
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Voorbeelden hiervan zijn o.a. oostelijk Noord-Brabant,
Noord- en Midden-Limburg en de Gelderse Vallei. Nochtans bestaat er plaatselijk in die gebieden waarschijnlijk een
niet onaanzienlijk mestoverschot. De meest recente berekeningen l) hebben echter aangetoond dat het zandgrasland
nog een betrekkelijk grote hoeveelheid mest kan opnemen
en dat de overige mest door de akkerbouw kan worden opgenomen. In deze berekeningen, die op een provinciale basis
zijn verricht, is de behoefte van de tuinbouw, van produktiebossen en van openbare groenzones buiten beschouwing gelaten. Het is van groot belang dat dergelijke berekeningen
ook op een regionale basis uitgevoerd worden.
De agrarische produktie kent milieuhygiënische problemen:
soms stankoverlast voor omwonenden, speciaal ingeval de bedrijven op een korte afstand van de bebouwde kom zijn gelegen en anderszins bestaat het gevaar van een verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater en van de bodem
bij
onoordeelkundige mestverwerking.
3. Onderzoek werking bestrijdingsmiddelen
De problematiek rond de intensieve veehouderij is sterk
Onderzoek naar de doelmatigheid van verschillende mid- vergroot door de penetratie van de stedeling in onze landedelen ter bestrijding van bepaalde insectensoorten is noodza- lijke gebieden. De groei van vele dorpen tot woonplaats voor
kelijk ten einde voor een bepaalde plaag het meest geschikte forensen, de aanwezigheid van tweede woningen, de bestemming van terreinen voor de recreatie en als natuurgebieden,
en minst milieubelastende middel te kunnen toepassen.
Voor „rotenon" bestaat een lijst met gegevens over de ge- betekenen een beslag op het landelijke areaal dat in conflict
kan komen met de agrarische produktie. Het zich ongeconvoeligheid van insecten voor dit middel.
Dergelijke lijsten dienen ook opgesteld te worden voor troleerd laten ontwikkelen van al deze verschillende functies
bij voorbeeld de middelen „pyrethrum" en „malathion", die van de landelijke gebieden zou tot moeilijke situaties leiden.
Voor de bestrijding van de stankhinder is de Hinderwet
in het algemeen weinig risico's opleveren. Het hiervoor bevan belang. Deze wet biedt de gemeentebesturen de mogenodigde onderzoek zal worden gestimuleerd.
lijkheid om stankhinder voor omwonenden tot een aanvaardbaar niveau te beperken door het stellen van vergunningsvoorwaarden. Door een complex van factoren is regulering
11.14. Dierveredelingsbedrijven
door middel van de Hinderwet echter moeilijk.
Ten eerste bestaat er een van het verleden uit gegroeide
In de laatste jaren hebben in ons land en elders bepaalde
vormen van intensieve veehouderij en pluimveehouderij een onduidelijkheid of en in welke gevallen veehouderijbedrijven
onderworpen zijn aan de Hinderwet. Ten tweede is de regebelangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Daarbij gaat het om
mesterijen (kalveren, varkens), fokkerijen (zeugen) en pluim- ling van de Hinderwet strikt beperkt tot de inrichting zelf;
veebedrijven (legkippen, eenden, slachtkuikens en kalkoe- activiteiten daarbuiten, zoals transport en toepassing van de
nen) die worden aangeduid met het begrip „dierlijke verede- mest elders, vallen niet onder deze wet. Ten derde is het
bij de vergunningverlening moeilijk het cumulerend effect
lingsproduktie".
In het bijzonder op de Oostelijke en Zuidelijke zandgron- van bij elkaar gelegen bedrijven in beschouwing te nemen.
den is een deel van het van oudsher aanwezige gemengde Ten vierde doet zich het feit voor dat vele van de bestaande
landbouwbedrijf zich gaan toeleggen op de dierlijke verede- bedrijven om bedrijfseconomische redenen tot intensivering
lingsproduktie, zij het vrijwel steeds als onderdeel van het ge- zijn overgegaan.
Ten slotte zijn er tot nog toe weinig technische methoden
mengde landbouwbedrijf. Binnen deze soort bedrijven heeft de
mest altijd een noodzakelijk onderdeel van de produktie ge- op grote schaal in praktijk gebracht om stankhinder afdoende
te bestrijden. Deze methoden moeten derhalve méér in de
vormd en zal dat blijven vormen.
Deze recente ontwikkeling berust op een aantal factoren praktijk beproefd worden. Verwacht wordt dat het praktisch
waarvan de voornaamste zijn: de gunstige prijs van geïmpor- onderzoek, zoals dat gecoördineerd en gestuurd wordt door
teerd veevoer, de gerationaliseerde dierverzorgingsmethoden de Commissie Hinderpreventie Veehouderijbedrijven, welke
en het goed georganiseerd toeleverings-, verwerkings- en af- is ingesteld door de Minister van Landbouw en Visserij en
zetapparaat. Verder speelt een belangrijke rol de expanderen- waarin overheid en georganiseerd bedrijfsleven samenwerken
de vraag naar vleesprodukten in en buiten de E.E.G., die en samen financieren, binnen enkele jaren praktische en algunstig afsteekt tegen de ontwikkeling van vraag en aanbod gemeen bruikbare oplossingen zal opleveren. Vastgesteld
moet overigens worden dat een aanzienlijk deel van de gein andere agrarische produktiesectoren.
Hoewel in deze sector tevens sprake is van een verminde- mengde bedrijven geen feitelijke hinder veroorzaakt; de toering van het aantal bedrijven, gaat deze vermindering samen passing van de Hinderwet voor deze bedrijven is dan ook in
feite niet noodzakelijk.
met een toename van het aantal dieren per bedrijf.
Dit gehele complex van factoren, verband houdend met
In de omvang van de veestapel per bedrijf en per ha cultuurgrond bestaan zeer grote verschillen. Aan het traditionele de relatie Hinderwet-veredelingslandbouw, is momenteel onderwerp van intensief beraad tussen het departement van de
en noodzakelijke hergebruik van dierlijke mest als meststof
kan binnen de hierbedoelde bedrijven niet steeds toepassing ondergetekende, het Ministerie van Landbouw en Visserij,
het Landbouwschap en de Vereniging van Nederlandse Geworden gegeven.
Een ontwikkeling in extreme vorm, als waarvan sprake is meenten ten einde gezamenlijk een doeltreffend beleid te
bij zgn. landloze dierveredelingsbedrijven, doet zich echter kunnen gaan voeren.
Een eerste resultaat van bedoeld beraad heeft inmiddels
slechts incidenteel voor en behoeft ook alsdan nog geen afhet licht gezien, te weten een brochure getiteld „Veehouderij
zetprobleem voor de mest te vormen.
Ligging in of nabij een akkerbouwgebied, waarbinnen een en Hinderwet", waarin de tot nog toegezamenlijk bereikte
grote mestbehoefte bestaat, kan bij voorbeeld een moeiteloze resultaten zijn neergelegd en waarop een circulaire van de
afzet inhouden. Dat de veredelingslandbouw zich juist het
sterkst ontwikkeld heeft in de van oorsprong gemengde gebieden, alwaar de mestbehoefte het grootst is, vormt dan ook
een gelukkige omstandigheid.
!) C. H. Henkens: Mestproduktie en Milieu.
het leven van het ongedierte onmogelijk wordt gemaakt, is
het in de praktijk niet altijd mogelijk deze maatregelen in voldoende mate toe te passen.
Daardoor zal het gebruik van pesticiden vooralsnog noodzakelijk blijven.
Omdat bij de toepassing van deze pesticiden steeds min of
meer sterke vergiften in het directe milieu van de mens en
zijn huisdieren worden gebracht, is het van groot belang naar
mogelijkheden te zoeken om het gebruik van pesticiden tot
een minimum te beperken.
Momenteel wordt door het Centraal Laboratorium TNO
te Delft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het gebruik van feromonen (lokstoffen en dergelijke)
bij de bestrijding van kakkerlakken. Een dergelijk onderzoek ter bestrijding van de farao-mier wordt voorbereid.
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ondergetekende aan de provincies en de gemeentebesturen
is gebaseerd.
Oppervlaktewaterverontreiniging door directe lozing van
mest of gier kan op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren effectief worden voorkomen.
De waterbeheerders belast met de zorg voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater hebben zich in merendeel duidelijk uitgesproken over het ter zake te voeren beleid door de
lozing van mest en gier zonder meer te verbieden. Voor gelegaliseerde lozingen op rioolstelsels of op zuiveringsinstallaties van de waterbeheerder geldt de in de wet neergelegde
heffingsregeling. De daaruit voortvloeiende kosten voor de
ondernemer zijn dermate hoog dat de hier aangegeven weg
alleen als een tijdelijke noodoplossing zal worden gekozen.
Bodemverontreiniging door „dumping" van dierlijke mest
kan mede gevolgen hebben voor de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater. Van verontreiniging van de
bodem is sprake indien op een perceel gras- of bouwland
hoeveelheden mest worden gebracht zonder enig verband met
de teelt van gewassen (bemesting van het gewas, instandhouding en verbetering van de bodemstructuur). De toename
van de belangstelling voor verbouw op de zandgronden van
gewassen die veel meer mest behoeven dan grasland, in combinatie met de introductie van gewassen die zeer hoge mestgiften verdragen, zoals snijmais, zijn positieve ontwikkelingen
om een mogelijke bodemverontreiniging door mest te voorkomen.
Het grondwater in en rond waterwingebieden is door provinciale reglementen beschermd. De kwaliteit van het grondwater kan door een hoge bemesting met stalmest nadelig beinvloed worden. Hoewel de uitspoeling van verschillende
minerale stoffen en van oplosbare organische verbindingen
gering is, vormen bij voorbeeld de relatief beweeglijke nitraten een uitzondering, die dan ook een nauwlettende controle behoeft.

met name in Noord-Brabant, hebben echter goede resultaten
laten zien, die de hoop rechtvaardigen dat de mogelijke lokale
mestoverschotten binnen enkele jaren geen probleem meer
zullen vormen.
2. Herziening Hinderbesluit
Om de onzekerheid op te heffen over de vraag of met betrekking tot agrarische bedrijven in concrete gevallen de Hinderwet van toepassing is, wordt een wijziging van het Hinderbesluit voorbereid. Het overgrote deel van deze bedrijven
mét veehouderij is thans nog niet in het bezit van een Hinderwetvergunning en zal deze mogelijk ook niet nodig hebben.
De praktijk leert dat, voor zover het de overige bedrijven betreft, slechts een klein percentage van de aanvragers niet voor
een vergunning in aanmerking zal kunnen komen, onder
andere omdat de technische en praktische mogelijkheden
voor de stankbestrijding ontbreken. Het toegepast onderzoek ter zake door de voornoemde Commissie Hinderpreventie Veehouderijbedrijven, waarin ook het bedrijfsleven
participeert, alsook door enkele landbouwkundige onderzoekinstellingen, dient dan ook met kracht te worden geïntensiveerd.
Van belang is dat criteria worden vastgesteld waarin de
Hinderwetverplichting wordt genormeerd; hiermee occupeert
zich de al eerder genoemde interdepartementale werkgroep.
Daarna kan ook de voorlichting aan de agrariërs en aan de
gemeentebesturen worden geïntensiveerd.
De mogelijkheid wordt bestudeerd, een schadevergoedingsregeling voor bestaande bedrijven op grond van een gewijzigde Hinderwet in het leven te roepen met het doel, het
voortbestaan van niet-aanvaardbare situeringen van sommige
bedrijven op verantwoorde wijze te kunnen beëindigen.
3. Planologische aspecten

Vanwege de vele functies van de landelijke gebieden en de
toenemende invloed van de „stedeling" op het platteland, is
het noodzakelijk dat de vestiging of uitbreiding van nieuwe
veredelingsbedrijven in de directe omgeving van kwetsbare
1. Gebruik van locale mestoverschotten
plaatsen, zoals bebouwde kommen en recreatiegebieden,
Op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statis- wordt tegengegaan of met strikte waarborgen wordt omgetiek, in samenwerking met het Landbouw Economisch Insti- ven.
Weliswaar vindt enerzijds, door de rationalisatie en de intuut, samen te stellen mestbalans per gemeente - die uitgaat
van de meest recente gezichtspunten over de mestproduklie tensivering in de landbouw en met name op de gemengde
per dier en gemiddelde momenteel toegepaste hoeveelheden bedrijven waar de dierveredelingsproduktie zich veelal volorganische mest per ha — is het mogelijk een indruk te ver- trekt, regelmatig grondafstoting plaats ten behoeve van bekrijgen van lokale mestoverschotten en regionale behoeften. bouwing en het scheppen van recreatie- en natuurterreinen,
Het is echter niet reëel om door middel van deze studie reeds maar anderzijds is een ontwikkeling gaande, waarbij deze gethans een directe koppeling tot stand te brengen tussen de mengde bedrijven weer cultuurgrond bijkopen of pachten,
mestproduktie en de bedrijfsgrootte in ha, noch zulks vast ten einde een flexibeler bouwplan te kunnen opzetten voor
eigen voederkring (mais) en tevens voor een eigen gebruik
te leggen per gemeente.
Ter bestrijding van de lokale mestoverschotten zijn en wor- van geproduceerde mest.
Deze laatste ontwikkeling staat een „natuurlijke" zonering
den met inschakeling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw zogenaamde mestbanken opgericht, in de weg en derhalve zal bij het bezien van deze mogelijkdie het transport naar behoeftegebieden kunnen organiseren. heid, naast andere, rekening dienen te worden gehouden met
Deze ontwikkeling dient met kracht te worden ondersteund. de belangen, zowel van recreanten, recreatiebedrijven en
De concentratie van de intensieve veehouderij en de con- van niet-agrariërs in de agrarische gebieden, als van de reeds
centratie van de akkerbouwgebieden in ons land doet vrezen gevestigde agrariërs. Daarbij is het wel duidelijk dat de agradat transport over een relatief grote afstand niet altijd te voor- rische ondernemer in vele gevallen niet vrij is in de keuze van
komen zal zijn. De tot nu toe gerealiseerde werkzaamheden, zijn vestigingsplaats, noch in de keuze van zijn aktiviteiten.
Urgenties

