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Voorwoord

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu brengt jaarlijks - op grond van de
Wet milieubeheer - een Milieubalans uit. Daarin wordt de ontwikkeling in de kwaliteit
van het milieu beschreven in relatie tot het gerealiseerde milieubeleid.

De Milieubalans is een product van samenwerking van een groot aantal collega-institu-
ten en -planbureaus: de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, het Centraal Bureau voor de
Statistiek, de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, het Energieonderzoek Centrum Neder-
land, het Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), het Natio-
naal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, het Rijksinstituut voor Kust en Zee, het 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, het Staring
Centrum - Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO) en het Sociaal
en Cultureel Planbureau. Gegevens zijn beschikbaar gesteld door de Emissieregistratie -
een samenwerkingsverband onder auspiciën van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne -, de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer en het Interprovinciaal Overleg.

In deze vierde Milieubalans is extra aandacht besteed aan ruimtelijke ontwikkelingen
die relevant zijn voor milieu en natuur, de invloed van de consument op de milieudruk,
het nieuwe instrument benchmarking en de implementatie van het milieubeleid. Tevens
is een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkelingen in de milieudruk en die in de
milieukwaliteit (ketenbenadering). Voor het eerst zijn in de Milieubalans ook verwach-
tingen voor de komende jaren opgenomen.

Beperkte aandacht kon worden besteed aan de kosteneffectiviteit van milieumaatrege-
len, de effecten van handhavingsactiviteiten en de doorwerking van het rijksbeleid naar
het beleid van de andere overheden.

Voor een nadere uiteenzetting, methodische onderbouwing en referenties wordt verwe-
zen naar ‘Achtergronden bij: Milieubalans 98’. Deze worden dit jaar niet in boekvorm
uitgegeven, maar beschikbaar gesteld via Internet (http//www.milieubalans.rivm.nl).

De directeur-generaal van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ir. drs. R.B.J.C. van Noort
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MILIEUBALANS 98 OPGEMAAKT

• In 1997 was de economische groei hoog (3,6%). De toegenomen productie en con-
sumptie uitten zich in een stijgend energiegebruik, een grotere mobiliteit en meer
afval. Toch zette de daling in de emissies van een groot aantal milieuverontreinigen-
de stoffen zich voort (absolute ontkoppeling). 

• De toename van het energiegebruik (2,2% in 1997) is door besparingsmaatregelen
achtergebleven bij de economische groei. Daarnaast lijken vooral de minder energie-
intensieve sectoren sinds 1995 snel te groeien (negatief structuureffect). De emissie
van CO2 is in 1997 met circa 2% toegenomen.

• De doelen voor broeikasgassen, verzuring en vermesting worden niet gehaald, ook
niet na implementatie van de NMP3-maatregelen. De milieumaatregelen kunnen de
toename van de milieudruk door de economische groei niet voldoende compenseren.

• Aan de milieukwaliteitsnormen wordt vaak niet voldaan. Herstel van de vegetatie en
de daarvan afhankelijke fauna is nauwelijks opgetreden. Wel is de waterkwaliteit
verbeterd.

• Voor geluidhinder komt het 2000-doel in zicht. Dit is niet het geval voor de doelstel-
ling voor de lange termijn (afwezigheid van ernstige hinder).

• Het milieubeleid blijkt de nodige tijd te vergen: van het NMP2-beleid ten aanzien
van CO2, NO

X
en NH3 is in de afgelopen vier jaar ongeveer de helft tot uitvoering

gebracht. Bij de  verdrogingsbestrijding is na een trage start een opvallende versnel-
ling opgetreden.

• Door efficiencyverbeteringen zoals woningisolatie, zuiniger apparaten en efficiënte-
re productie is het energiegebruik door consumenten sinds 1985 niet met 40%, maar
met 25% toegenomen. De toename van het energiegebruik is meer het gevolg van
energie-intensivering van het gedrag dan van bevolkingsgroei.

• De varkenspest heeft tezamen met een hoge gewasafvoer in 1997 tot een forse, maar
incidentele daling in de landbouwemissies van fosfor (18%) en stikstof (11%) naar
de bodem geleid. Mede door de Wet Herstructurering varkenshouderij zullen in de
komende jaren de emissies met enkele procenten per jaar dalen.

• Rond Schiphol lag het aantal geluidbelaste woningen binnen de 35 Ke-zone onder de
wettelijke norm van 15.100. De risicosituatie is sinds het referentiejaar 1990 ver-
slechterd. Ingebruikname van een vijfde baan in 2003 zal het aantal risicobelaste
woningen sterk doen dalen, maar zonder aanvullend beleid zal daarmee het beoogde
1990-niveau niet worden bereikt.
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SAMENVATTING

In het afgelopen decennium zijn vooral door maatregelen aan de productiezijde van de
economie grote emissiereducties behaald. Het tempo van de emissiereducties is echter -
ook wanneer rekening wordt gehouden met de in het NMP3 aangekondigde maatregelen
- onvoldoende om de gestelde doelen voor broeikasgassen en verzurende en vermesten-
de stoffen te halen. Voor geluidhinder wordt het 2000-doel gehaald, maar het doel voor
de lange termijn (afwezigheid van ernstige hinder) lijkt niet haalbaar en zal worden
herzien. Ook bij het thema Verspreiding wordt aan veel normen niet voldaan. Belangrij-
ke oorzaak is de groei van de productie en de consumptieve bestedingen. Daarnaast
blijkt de implementatie van beleid meer tijd te kosten dan eerder werd ingeschat. Zo is
het NMP2-beleid ten aanzien van CO2, NO

X
en NH3 in de afgelopen vier jaar voor

ongeveer de helft tot uitvoering gebracht.

De grootste knelpunten liggen bij het energiegebruik door vrijwel alle doelgroepen, de
verkeers- en vervoersproblematiek en de landbouw (in het bijzonder de veehouderij).
Het halen van de doelen zal in de komende jaren niet eenvoudiger worden, omdat veel
goedkope maatregelen al door de doelgroepen zijn getroffen. Harde maatregelen bij de
consumenten hebben politiek en maatschappelijk weinig draagvlak. De directe sturings-
mogelijkheden ten aanzien van de consument zijn beperkt.

De milieuproblematiek krijgt steeds meer een internationaal of juist een lokaal karakter.
Internationaal door de grensoverschrijdende verontreinigingen en doordat maatregelen
alleen in internationaal verband kunnen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld kwali-
teitseisen aan auto’s. Lokaal, omdat de effecten van milieuproblemen vaak op deelge-
bieden van Nederland optreden, bijvoorbeeld in dichtbevolkte en verkeersintensieve
regio’s of in kwetsbare natuurgebieden.

Ecosystemen en milieukwaliteit
De milieukwaliteit is in de laatste tien jaar in veel opzichten verbeterd, maar voor her-
stel van de vegetatie en de daarvan afhankelijke fauna vaak nog onvoldoende. Zonder
ingrijpen van de overheid zou de toestand van de natuur echter verder zijn achteruitge-
gaan. Naast veranderingen in milieukwaliteit vormt versnippering van de natuur een
probleem. Het beleid is erop gericht het areaal aaneengesloten natuur in de komende
jaren te vergroten (Ecologische Hoofdstructuur). De Natuurbalans 98 rapporteert een
bescheiden toename van het areaal natuur in de afgelopen jaren.

Verzuring, Vermesting, Verspreiding en Verdroging
De depositie van verzurende stoffen en stikstof ligt met name op de zandgronden in het
zuiden en oosten ver boven de kritische niveaus. Weliswaar heeft als gevolg van het ver-
zuringsbeleid de daling van de SO

X
-depositie zich ook in de jaren ’90 doorgezet, maar

voor stikstof is het effect van de reductiemaatregelen praktisch tenietgedaan door de
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groei van de productie en het wegverkeer. De fosforemissies naar de bodem blijven
dalen, maar de aanvoer overtreft de afvoer waardoor nog steeds accumulatie optreedt.
De landbouwbodems op de centrale en zuidelijke zandgronden zijn dermate met fosfor
verzadigd, dat ongeveer de helft van het areaal landbouwkundig gezien geen fosforbe-
mesting nodig heeft. De daling van de fosforemissies komt wel tot uiting in een vermin-
derde eutrofiëring van het oppervlaktewater en de kustwateren. Het afgenomen gebruik
van bestrijdingsmiddelen in de landbouw heeft tot een lagere belasting van oppervlakte-
wateren geleid, hoewel de normen nog regelmatig worden overschreden. Ook de emis-
sies van zware metalen zijn gedaald, maar dit heeft onder meer door de overheersende
buitenlandse bijdrage (oppervlaktewater) en de trage afvoer (bodem) nog weinig effect.
Voor ongeveer 40% van de inheemse plantensoorten vormt de verlaagde grondwater-
stand een bedreiging. Opvallend is de versnelling in de bestrijding van verdroging:
inmiddels zijn op ongeveer een kwart van het verdroogde areaal anti-verdrogingsprojec-
ten uitgevoerd of in uitvoering, terwijl voor nog eens 20% projecten in voorbereiding
zijn. De Natuurbalans 98 geeft aan dat de combinatie van verdrogingsbestrijding met
ruimtelijk beleid nieuwe kansen biedt voor de natuur.

Gebiedenbeleid
Veel milieugerelateerde problemen spelen op regionale schaal en kunnen ook het beste
op die schaal worden aangepakt. Inmiddels is een groot aantal gebiedsgerichte projecten
opgezet, waarin alle betrokken partijen participeren. De projecten beslaan circa 50%
van Nederland. Het is onduidelijk of deze projecten tot een verbeterde milieukwaliteit
hebben geleid, doordat een adequate monitoring ontbreekt. Vooral in de Randstad blijkt
het moeilijk de verstoringsdoelstellingen voor stiltegebieden te realiseren; in ruim de
helft van de gevallen wordt de beoogde akoestische kwaliteit niet gehaald.

Volksgezondheid en milieukwaliteit
In het beleid krijgt verbetering van de kwaliteit van het leven steeds meer accent in
plaats van het verder verhogen van de levensverwachting. Luchtverontreiniging en
geluidhinder hebben een relatief groot effect op de leefomgevingskwaliteit, vooral door
het grote aantal mensen dat het betreft. In stedelijke gebieden zijn de blootstellingsni-
veaus over het algemeen hoger dan in het landelijk gebied.

SAMENVATTING
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Verstedelijking en mobiliteit

De uitbreiding van bebouwing en infrastructuur
heeft in de afgelopen decennia tot versnippering
van het landschap en verkleining van het areaal
natuur geleid. Vanaf 1970 is het aantal woningen
met ruim 70% toegenomen, niet alleen door de
bevolkingsgroei, maar vooral door de huishou-
densverdunning. Het ruimtelijk beleid is erin
geslaagd de nieuwbouw grotendeels te concentre-
ren in en aan steden en groeikernen. Desondanks
is sinds 1970 ongeveer 8% van de nieuwe wonin-
gen in waardevolle cultuurlandschappen terecht-
gekomen en eveneens 8% in de centrale open 

ruimte in midden Nederland (inclusief het Groene
Hart). Tussen 1970 en 1997 is de totale strook-
lengte van het hoofdwegennet verdubbeld, waar-
door de autoreistijden tussen stedelijke en econo-
mische centra zijn gehalveerd. Deze toegenomen
bereikbaarheid genereerde extra automobiliteit:
het autogebruik en de daarmee gepaard gaande
emissies van verontreinigende stoffen en geluid
zijn daardoor met 10-20% extra toegenomen. De
laatste jaren wordt de mobiliteitsgroei vooral ver-
oorzaakt door de toename van het woon-werkver-
keer.



Luchtverontreiniging en geluidhinder
Circa 80% van de bevolking wordt blootgesteld aan concentraties van fijn stof boven de
norm. De hoogste concentraties komen voor in steden. Inademing kan tot gezondheids-
problemen leiden zoals een (tijdelijk) verminderde longfunctie en bij kwetsbare groepen
zelfs tot vervroegde sterfte. De concentraties fijn stof worden voor een groot deel
bepaald door buitenlandse bronnen. Belangrijke binnenlandse bronnen zijn de industrie
en het verkeer. Regionaal en in steden zijn de concentraties van verkeersgerelateerde
stoffen rond 1990 sterk gedaald, mede door de invoering van de katalysator. Maatrege-
len op lokaal niveau, zoals het terugdringen van de auto in de binnensteden, hebben tot
extra reducties geleid. Om de regionale achtergrondniveaus verder te doen dalen zijn
internationaal gecoördineerde maatregelen nodig. Ook voor NO2 komen de hoogste
niveaus in steden voor: circa 60% van de bewoners van steden wordt blootgesteld aan
concentraties die liggen boven de nieuwe door de WHO aanbevolen richtwaarde. Voor
ozon worden de normen over geheel Nederland overschreden.

Ongeveer 40% van de bevolking geeft aan gehinderd te worden door geluid van weg-,
rail- en luchtverkeer en industrie. Lokale maatregelen, zoals de aanleg van wegscher-
men en ZOAB, en internationale maatregelen, zoals de aanscherping van de eisen voor
nieuwe vrachtauto’s, hebben het aantal geluidgehinderden vanaf 1990 met enkele pro-
centen doen dalen. In de Randstad en andere stedelijke gebieden is de geluidhinder
hoger dan in landelijke gebieden. 

Schiphol
Het aantal geluidbelaste woningen binnen de 35 Ke-zone is in 1997 gelijk gebleven
(14.000) en ligt onder de wettelijk vastgestelde norm (15.100). De geluidhinder breidt
zich echter over een steeds groter gebied buiten de 35 Ke-zone uit. De risicosituatie
rond Schiphol is sinds het referentiejaar 1990 aanmerkelijk verslechterd. Het aantal
inwoners binnen de 10-5 en 10-6 risicocontour was in 1997 14 respectievelijk driemaal
hoger dan in 1990. Aanvankelijk werd de groei vooral veroorzaakt door de bevolkings-
toename ter plaatse; in 1997 waren de toename van het vliegverkeer en het gemiddelde
vliegtuiggewicht de belangrijkste oorzaken. Wanneer in 2003 de vijfde baan op Schip-
hol in gebruik zal worden genomen, zal zowel de geluidhinder binnen de 35 Ke-zone als
het aantal risicobelaste woningen sterk afnemen. Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s
zal echter - uitgaande van het huidige woningbestand en de toegestane groei van het
vliegverkeer - het beoogde niveau van 1990 zonder aanvullend beleid niet worden
bereikt. Deze conclusie is gebaseerd op de huidige ongevalsstatistieken; thans ter dis-
cussie gestelde wijzigingen in deze statistieken zijn, omdat deze gegevens vooralsnog
ontbreken, uiteraard niet verwerkt. De bijdrage van het vliegverkeer aan de lokale lucht-
verontreiniging is gering, met uitzondering van hinder door stank en roet.

Ontkoppeling economie en milieu
De ontkoppeling tussen economische groei en milieu wordt in het Regeerakkoord expli-
ciet tot doel gesteld. In 1996 en 1997 daalden, bij een economische groei van ruim 3%
per jaar, door toedoen van het beleid de emissies van de meeste verontreinigende stoffen
(absolute ontkoppeling). De belangrijkste uitzondering was de CO2-emissie.

SAMENVATTING
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Energiegebruik en Klimaatverandering
Het energiegebruik is in 1997 met 2,2% toegenomen (9% ten opzichte van 1990). Deze
groei is net zoals in eerdere jaren lager dan de economische groei, primair door de
getroffen energiebesparingsmaatregelen. Daarnaast lijkt de economie zich vanaf 1995 te
ontwikkelen in een minder energie-intensieve richting: de dienstensector groeit sneller
dan de industrie (negatief structuureffect). Deze ontwikkeling lijkt zich ook de komende
jaren door te zetten. De vraag naar elektriciteit is sneller toegenomen dan de vraag naar
energie: 3,3% groei in 1997 en 23% ten opzichte van 1990. De groei van de vraag naar
energie wordt mede verklaard door de energieprijzen, die momenteel op een historisch
dieptepunt liggen.

Het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik bedraagt in Nederland ruim
1%. Internationaal gezien is dat een laag percentage. Het (tussen)doel voor het jaar
2000, een aandeel van 3%, zal waarschijnlijk niet worden gehaald.

De emissie van CO2 is de afgelopen jaren met 1-2% per jaar toegenomen (circa 2% in
1997). Ten opzichte van 1990 werd in 1997 10,8% meer CO2 uitgestoten. Ook voor de
komende jaren wordt een verdere groei verwacht. Het doel uit de Vervolgnota Klimaat-
verandering (3% reductie) zal dan ook niet worden gehaald. Door de toegenomen con-
centraties van broeikasgassen neemt de broeikaswerking van de atmosfeer toe, met een
stijgende temperatuur als gevolg.

Industrie, raffinaderijen en energievoorziening
Bij de industrie zijn de emissies van SO2 en NO

X
in de laatste twee jaar niet meer

gedaald; voor SO2 wordt in de komende jaren nog wel een verdere daling verwacht. De
afname over het afgelopen decennium kan grotendeels op het conto van het verzurings-
beleid worden geschreven. De emissie van CO2 door de industrie heeft zich gestabili-
seerd. Het energiebeleid, gebaseerd op extra warmte/kracht-vermogen en Meerjarenaf-
spraken energie-efficiencyverbetering, heeft de verwachte verdubbeling van het
energiebesparingstempo opgeleverd. Het besparingsdoel voor 2000 (20% ten opzichte
van 1989) zal waarschijnlijk worden gehaald.

Bij de raffinaderijen en de elektriciteitscentrales dalen de emissies van vrijwel alle stof-
fen gestaag. Het raffinageproces wordt - mede door de hogere producteisen (lager zwa-
velgehalte brandstoffen) - echter steeds complexer waardoor het energiegebruik en de
CO2-uitstoot toenemen ondanks de gerealiseerde efficiencyverbeteringen. Bij de elek-
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Kyoto

De EU heeft zich in Kyoto verplicht de uitstoot van
broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 8%
ten opzichte van het basisjaar te reduceren.
Nederland heeft zich onder voorwaarden gecom-
mitteerd aan een emissiereductie van 6%. Naast
directe emissiereducties zijn mogelijk kosteneffec-
tieve opties om aan de doelstellingen te voldoen: 

emissiereducerende maatregelen in het buitenland
(Joint Implementation en Clean Development
Mechanism) en emissiehandel. Nog onduidelijk is
in welke mate deze nieuwe instrumenten mogen
worden ingezet. Voor de EU-landen is volledig
vrije handel in emissierechten financieel gezien
het meest gunstig.



triciteitscentrales is de toename van het warmte/kracht-vermogen van belang. Het
gestelde energie-efficiencydoel voor 2000 zal naar verwachting worden gehaald.

Verkeer en vervoer
Het goederenvervoer op Nederlands grondgebied steeg mee met de economie, in 1997
met 4% uitgedrukt in tonkilometers. Het aandeel wegtransport nam iets af ten gunste
van het railvervoer en de binnenvaart. Ondanks deze groei trad bij het vrachtverkeer een
NO

X
-emissiereductie op van 4% in 1997 als gevolg van de Euro2-emissienormen. Voor

de komende jaren wordt echter stabilisatie van de NO
X
-emissie verwacht.

Het aantal personenautokilometers steeg eveneens met 4% in 1997. De verhoging van
de brandstofaccijnzen in 1997 had nog slechts een gering effect, maar verwacht wordt
dat het effect op langere termijn wat groter zal zijn. De NO

X
-emissie is in 1997 met 8%

verder gedaald, als gevolg van de aanscherping van de emissie-eisen voor nieuwe per-
sonenauto’s en het verdwijnen van oude auto’s zonder katalysator. Verdere daling wordt
verwacht, waarmee het doel voor 2005 binnen bereik komt.

De CO2-emissie door het totale wegverkeer nam in 1997 met ongeveer 3% toe. Het per-
sonenautopark werd na 1990 nauwelijks zuiniger. Het recente Europese convenant met
de automobielindustrie zal op de korte termijn tot een lichte verbetering van de brand-
stof-efficiency leiden.

Landbouw
Bij de landbouw stond 1997 in het teken van de varkenspest. De mestproductie was
door de varkenspest lager. Dit zorgde tezamen met de door weersomstandigheden hoge
gewasafvoer voor een forse, maar incidentele daling in de emissies van fosfor en stik-
stof naar de bodem (met respectievelijk 18 en 11%). De ammoniakemissies daalden in
1997 niet. De in voorgaande jaren gerapporteerde daling van de ammoniakemissie als
gevolg van het onderwerken van mest is niet zichtbaar in de gemeten ammoniakconcen-
traties in de lucht. De emissie van ammoniak ligt mogelijk de helft hoger dan eerder
gerapporteerd. Dit wordt voor een deel verklaard doordat bij de emissieberekeningen is
uitgegaan van een optimale toepassing van emissiearme uitrij-apparatuur. Daarnaast
kunnen meteorologische omstandigheden een beperkte verbetering in de luchtkwaliteit
maskeren.
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Benchmarking

Als extra energiebesparingsimpuls voor de ener-
gie-intensieve ondernemingen wordt door het
beleid het instrument benchmarking in overwe-
ging genomen. Dit houdt in dat de ondernemingen
toezeggen qua energie-efficiency tot de wereldtop
te gaan behoren en in ruil daarvoor geen extra
reductiemaatregelen meer door de overheid opge-
legd krijgen. Om de efficiency van ondernemingen
goed te kunnen vergelijken, is gedetailleerde ken-
nis van bedrijven in Nederland en mondiaal ver-
eist. Op basis van de huidige inzichten zou bench

marking 5-10% CO2-besparing door de betrokken
sectoren (industrie, raffinaderijen en elektriciteits-
voorziening) kunnen opleveren. Benchmarking
impliceert het hanteren van een relatieve taakstel-
ling gericht op efficiencyverbetering, en laat pro-
ductiegroei en de consequenties daarvan op de
CO2-emissies ongemoeid. Om bij sterke produc-
tiegroei de (absoluut gestelde) Kyoto-doelen te
halen, zal compensatie gezocht moeten worden bij
de overige sectoren. 



Door de Wet Herstructurering varkenshouderij die leidt tot een reductie van het aantal
varkens met 20-25% in 2000 en door het continu afnemende aantal melkkoeien, zal de
komende jaren een daling in de fosfor- en stikstofemissie van enkele procenten per jaar
optreden. Het in 1998 ingevoerde Mineralenaangiftesysteem zal er waarschijnlijk toe
leiden dat aangifteplichtige bedrijven, meer mest zullen afvoeren naar andere bedrijven.
Door het mesttransport zullen lokale piekbelastingen worden vermeden.

Consumenten
De milieudruk door de consumenten is toegenomen, met name door de groei van het
elektriciteitsverbruik (3%) en de automobiliteit (4%). Ook het aantal vliegvakanties is
sterk toegenomen. Het aardgasverbruik heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd. In de
periode 1985-1997 is het totale directe en indirecte energiegebruik door huishoudens
met 25% toegenomen, door met name bevolkingsgroei, inkomensgroei en gedragsver-
andering. Zonder technische efficiencyverbeteringen (zoals woningisolatie, zuiniger
elektrische apparaten en efficiëntere productieprocessen) zou het energiebeslag met
40% zijn toegenomen. Het draagvlak bij de burger voor verdergaand milieubeleid is de
afgelopen jaren langzaam afgenomen, maar lijkt zich in 1997 te stabiliseren op het
niveau van 1996.

Kosten milieubeleid
In 1997 bedroegen de milieukosten 20,5 miljard gulden (2,9% van het BBP). Voor de
komende jaren wordt een verdere groei tot circa 25 miljard gulden geraamd. Het aan-
deel groene belastingen in de totale belastingopbrengst steeg in de periode 1985-1997
van 9 naar 14%.
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1 INLEIDING

In de Milieubalans wordt de ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse milieu
beschreven in relatie tot het gevoerde beleid. De Milieubalans 98, die op grond van de
Wet milieubeheer wordt uitgebracht, is dan ook primair bestemd voor de Tweede Kamer
en de beleidsmakers. Bijsturing van het milieubeleid in de richting van geformuleerde
doelstellingen - via het jaarlijkse Milieuprogramma - wordt hierdoor mogelijk gemaakt.

In de Milieubalans 98 wordt bijzondere aandacht besteed aan ruimtelijke ontwikkelin-
gen in relatie tot het milieu, de milieudruk door de consument, de implementatiesnel-
heid van milieubeleid en het instrument benchmarking. Een eerste aanzet is gemaakt tot
analyse van de effectiviteit van de handhaving van milieuwetgeving bij bedrijven. Ook
is de keten benadering zoveel mogelijk doorgevoerd: hoe vertalen de milieudruk en de
milieumaatregelen die door de doelgroepen zijn getroffen zich in de milieukwaliteit
(milieuthema’s), en welke gevolgen heeft dit voor ecosystemen en volksgezondheid.
Daarbij bieden de veelal direct gemeten concentraties in het milieu de mogelijkheid om
de veronderstellingen die worden gemaakt bij het berekenen van de emissies te contro-
leren.

Voor het eerst bevat de Milieubalans ook prognoses van ontwikkelingen in de komende
jaren. Doel van deze prognoses is de geschetste ontwikkelingen tot en met 1997 in een
tijdsperspectief te plaatsen: is een waargenomen (of berekende) toe- of afname een inci-
dentele uitschieter of is sprake van een meer structurele ontwikkeling. Een belangrijke
bron voor de prognoses zijn de economische scenario’s voor de middellangetermijn
(1999-2002) die het Centraal Planbureau eind 1997 heeft gepubliceerd. De economi-
sche scenario’s worden aangeduid als ‘behoedzaam’en ‘gunstig’ en gaan uit van een
economische groei van respectievelijk 2 en 31⁄4%. Het ‘behoedzame’ scenario leidt over
het algemeen tot de meest gunstige ontwikkeling van de milieudruk. Het Regeerak-
koord gaat uit van het economisch ‘behoedzame’ scenario, waarbij de intentie wordt uit-
gesproken “de extra milieudruk bij een eventuele hogere groei zoveel mogelijk te com-
penseren”.
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2 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden diverse maatschappelijke ontwikkelingen beschreven die ver-
band houden met de ontwikkeling van de milieudruk en -kwaliteit in Nederland. Aan de
orde komen ontwikkelingen in bevolkingsomvang en -samenstelling, het draagvlak
voor milieu(beleid), productie en consumptie, het energie- en ruimtegebruik, en recente
ontwikkelingen in het milieubeleid. De slotparagraaf bevat een kwantitatieve analyse op
hoofdlijnen van de milieuconsequenties (de emissie van CO2) van enkele van deze ont-
wikkelingen. Ook de milieudruk in het buitenland ten behoeve van productie en con-
sumptie in Nederland (import) komt daarbij aan de orde. Hetzelfde geldt voor de hoe-
veelheid CO2 die in Nederland wordt geëmitteerd ten behoeve van consumptie in het
buitenland (export). Van een aantal ontwikkelingen worden ook verwachtingen voor de
komende jaren gepresenteerd. Hierbij wordt voortgebouwd op de twee economische
scenario’s voor de middellange termijn (‘behoedzaam’ en ‘gunstig’) die het Centraal
Planbureau (CPB) eind 1997 heeft gepubliceerd (zie hoofdstuk 1). De ramingen in beide
scenario’s worden in dit hoofdstuk als marge gepresenteerd.

2.2 De belangrijkste ontwikkelingen

• Belangrijke milieudrukveroorzakende maatschappelijke ontwikkelingen (bevolking,
productie, consumptie, mobiliteit) zijn ook in 1997 verder in omvang toegenomen,
met uitzondering van de veestapel. Voor de komende jaren wordt een voortzetting
van deze trends verwacht.

De Nederlandse economie bevindt zich in een fase van hoogconjunctuur. Net als in eer-
dere jaren zijn ook in 1997 belangrijke milieudrukveroorzakende economische activi-
teiten en maatschappelijke ontwikkelingen verder in omvang toegenomen (figuur
2.2.1): de omvang van de bevolking nam met 0,5% toe, het Bruto Binnenlands Product
(BBP) groeide met 3,6%, de productie van de industrie met 3,9% en de omvang van de
consumptieve bestedingen groeide met 3,2%. Belangrijke uitzondering is de omvang
van de veestapel, die in 1997 voor het vijfde opeenvolgende jaar is gedaald (met ruim
2%), nu vooral als gevolg van ontwikkelingen in de varkenssector. Het wegverkeer
(personen en vracht) is in 1997 met ruim 3% in omvang toegenomen. Voorlopige ramin-
gen van het totale energiegebruik in 1997 geven een groei met circa 2,2% te zien (0,5%
in 1996). De totale hoeveelheid geproduceerd afval is in 1997 met bijna 1,7% toegeno-
men.

De vooruitzichten voor de komende vier jaar laten voor de meeste maatschappelijke
ontwikkelingen een verdere groei zien: de groei van de bevolking wordt geraamd op een
1⁄2% per jaar, die van het BBP op 2 à 31⁄4%, de particuliere consumptie zal naar ver-
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wachting met 13⁄4 à 23⁄4 per jaar groeien, het wegverkeer met zo’n 1⁄2 à 11⁄2% en het bin-
nenlands energiegebruik met 1 à 2%. De omvang van de veestapel is wederom de in het
oog springende uitzondering, met een geraamde afname van 1 à 11⁄2% per jaar.

2.3 Demografische en sociaal-culturele 
ontwikkelingen

• Het draagvlak bij de burgers voor verdergaand milieubeleid is de afgelopen jaren
langzaam afgenomen, maar lijkt zich in 1997 te stabiliseren op het niveau van 1996.

• In verstedelijkte gebieden is de milieubetrokkenheid groter en is de tevredenheid met
het gevoerde milieubeleid minder dan in niet-verstedelijkte gebieden.

Omvang en samenstelling van de bevolking
In 1997 is de omvang van de bevolking met 0,5% toegenomen tot 15,7 miljoen inwo-
ners. Deze toename is de laatste jaren vrij constant (figuur 2.3.1). Begin jaren ’90
bedroeg de bevolkingsaanwas nog 0,7 à 0,8% per jaar. Net als in 1996 nam het migratie-
overschot in 1997 toe. Ook het geboorte-overschot (natuurlijke aanwas) lijkt weer iets
toe te nemen, na een aantal jaren te zijn gedaald. De bevolkingsdruk bedraagt nu 458
inwoners per km2 land (415 in 1980). De opbouw van de bevolking naar leeftijd is vanaf
1990 nauwelijks gewijzigd. Het aantal huishoudens nam in 1997 verder toe en bedroeg
halverwege dat jaar bijna 6,7 miljoen. Al een aantal jaren stijgt het aantal huishoudens
sneller dan het aantal inwoners. Dit komt vooral door een toename van het aantal een-
persoonshuishoudens. Het percentage eenpersoonshuishoudens lag in 1997 op 32%, ter-
wijl het in 1990 30% en in 1980 nog 21% bedroeg.
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Figuur 2.2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen
en economische activiteiten in Nederland,
1980-1997 (Bron: CPB, CBS, RIVM).



Draagvlak voor het milieu
Gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geven aan dat Nederlanders
steeds minder prioriteit geven aan het milieu in vergelijking met andere maatschappelij-
ke problemen (figuur 2.3.2). In 1992 plaatste 53% van de Nederlandse bevolking de
bestrijding van milieuverontreiniging nog bij de vijf belangrijkste problemen; in 1997 is
dit afgenomen tot 36%. Ten opzichte van andere problemen staat de milieuproblematiek
sinds 1995 op de zevende plaats. Misdaad bestrijden, sociale zekerheid op peil houden
en orde handhaven worden de laatste jaren als de belangrijkste maatschappelijke proble-
men gezien.

Na een stijging tot begin jaren ’90 nam de betrokkenheid bij het milieu in 1993 af. De
bezorgdheid over milieuverontreiniging fluctueert; in 1997 was 43% van de Nederlan-
ders bezorgd (figuur 2.3.3). Het aantal mensen dat van oordeel is dat te weinig aan
milieuverontreiniging wordt gedaan, is in de jaren ’90 afgenomen. De offerbereidheid -
de bereidheid om hogere prijzen en belasting te betalen ten behoeve van het milieu -
daalde eveneens, hoewel de bereidheid om hogere prijzen te betalen in 1997 lijkt te sta-
biliseren. Gezien de afname in betrokkenheid en offerbereidheid, is het opmerkelijk dat
een zo groot aantal mensen aangaf bereid te zijn een lagere levensstandaard te accepte-
ren omwille van het milieu. In 1997 was 62% daartoe bereid, terwijl dat in 1993 nog een
minderheid was. De financiële steun aan milieu-organisaties is in de afgelopen jaren
tamelijk stabiel gebleven. De tevredenheid over de regeringsinspanning op het gebied
van milieu is redelijk groot in vergelijking met andere beleidsterreinen, zoals het zorg-
beleid en de handhaving van de openbare orde. Een meerderheid van de Nederlanders
geeft desgevraagd een voldoende als rapportcijfer voor het gevoerde milieubeleid.
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Alleen over het cultuur- en werkgelegenheidsbeleid oordeelt de bevolking nog positie-
ver. Bovenstaande ontwikkelingen, zoals de bezorgdheid en de score ten opzichte van
andere maatschappelijke problemen, duiden erop dat het draagvlak bij de burgers voor
(verdergaand) milieubeleid tot 1996 langzaam maar zeker is gedaald, maar zich in 1997
lijkt te stabiliseren op het niveau van 1996.

In sterk verstedelijkte gebieden is men bezorgder over het milieu en vindt men vaker
dat er te weinig tegen milieuvervuiling wordt gedaan dan in weinig verstedelijkte
gebieden. Hoewel ook inwoners van de grotere steden steeds minder vaak prioriteit
zijn gaan geven aan het bestrijden van milieuvervuiling, plaatsen zij dit politiek doel-
einde wel vaker bij de vijf belangrijkste problemen dan mensen die elders wonen (43
versus 28% in 1997). Ook wat andere houdingen betreft, zoals offerbereidheid en het
financieel steunen van milieu-organisaties, blijken bewoners van grotere steden iets
milieuvriendelijker te zijn. Bewoners van de grotere steden zijn vaker ontevreden over
het gevoerde milieubeleid dan bewoners van niet of weinig verstedelijkte gebieden (56
versus 41% in 1997). Inwoners van sterk verstedelijkte gebieden zijn in het algemeen
milieuvriendelijker dan in weinig verstedelijkte gebieden, ook als wordt gecorrigeerd
voor verschillen in beide soorten gebieden in opleiding, inkomensniveau en leeftijds-
opbouw. De iets hogere offerbereidheid en steun aan milieu-groeperingen is wel in
belangrijke mate toe te schrijven aan het hogere opleidings- en inkomensniveau in ste-
den.
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2.4 Economische Ontwikkelingen

• De Nederlandse economie verkeert in een fase van hoogconjunctuur. Dat blijkt uit de
historisch gezien hoge groeicijfers van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de
consumptieve bestedingen, de inkomens en de in- en uitvoer. Ook voor de komende
jaren zijn de economische vooruitzichten goed.

Productie
De Nederlandse economie verkeert in een fase van hoogconjunctuur en loopt daarbij
voor op andere Europese landen. Het BBP is in 1997 met 3,6% toegenomen (3,1% in
1996). Voor 1998 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) een groei van 33⁄4%. Belang-
rijke groei-impulsen gingen uit van een toename van de binnenlandse bestedingen als
gevolg van forse vermogenswinsten. Voor de komende jaren verwacht het CPB dat de
binnenlandse groei-impulsen zullen afzwakken, omdat de vermogenseffecten geleide-
lijk zullen afnemen en waarschijnlijk met lastenverzwaringen rekening moet worden
gehouden. De invloed van invoering van de Euro per 1 januari 1999 is op voorhand niet
eenduidig: enerzijds kan een succesvolle start van de nieuwe munt een extra economi-
sche impuls geven (meer investeringen en internationale handel), anderzijds kunnen
overgangsproblemen leiden tot rentestijging en minder groei van de binnenlandse beste-
dingen. Mede tegen de achtergrond van deze onzekerheden verwacht het CPB dat de
economische groei in de komende jaren gemiddeld tussen de 2 à 31⁄4% per jaar zal lig-
gen.
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Zoals in de vorige Milieubalans al werd aangegeven is er nauwelijks sprake van signifi-
cante verschuivingen in de bijdragen van de diverse sectoren aan de economische ont-
wikkeling. In termen van ontwikkelingen van toegevoegde waarde kan dan ook niet
gesproken worden van ‘de-industrialisatie’ of ‘tertiairisering’ van de economie. Als
gekeken wordt naar werkgelegenheidsontwikkelingen in sectoren, dan blijkt het aandeel
van de (commerciële) dienstverlening wel degelijk te zijn toegenomen, ten koste van de
werkgelegenheid in de landbouw en de industrie. In dat opzicht is dus wel sprake van
tertiairisering.

Nederland heeft een erg open economie. Veel goederen en diensten worden geëxpor-
teerd en geïmporteerd. Per saldo is Nederland al jaren een netto exporteur. De geografi-
sche ligging van Nederland - aan de kust met een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed
bereikbaar achterland - is een belangrijke reden dat sterk op de export gerichte sectoren
zich in Nederland hebben gevestigd. Sectoren die relatief veel van hun totale productie
in het buitenland afzetten zijn de landbouw en de industrie (circa 40 respectievelijk
50%). De sterkste groei van de export in de periode 1985-1997 was te zien bij de che-
mie, de metaal en de transportsector. De uitvoer van goederen is in 1997 met ruim 7%
toegenomen, tegen bijna 4% in 1996 en ruim 8% in 1995. Het Nederlandse specialisa-
tiepatroon, met de nadruk op voedingsmiddelen en basisproducten, heeft in de regel een
ongunstige invloed op de groei van de uitvoer in jaren van hoogconjunctuur. Het CPB
verwacht dan ook dat de uitvoergroei de komende jaren weer wat zal afnemen.

De import van consumptiegoederen is in 1997 met ruim 6% toegenomen. In 1996 en
1995 lag deze toename op bijna 6 respectievelijk ruim 7%. De import van consumptie-
goederen blijkt sneller te zijn toegenomen dan de consumptieve bestedingen in Neder-
land. Ook is de import van investeringsgoederen en overige grondstoffen en halffabrika-
ten sneller toegenomen dan de totale productie in Nederland. Paragraaf 2.8 bevat een
analyse van de milieudruk (de emissie van CO2) die samenhangt met de in- en uitvoer in
Nederland.

Uit de Conjunctuurtest Industrie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt
dat het vertrouwen van producenten in de economie hoog is, in 1997 zelfs hoger dan in
voorgaande jaren. Veel ondernemers verwachten een groei van hun productie in de
nabije toekomst.

Consumptie
In tijden van hoogconjunctuur nemen veelal ook de consumptieve bestedingen relatief
sterk toe. In 1996 en 1997 bedroeg deze groei 3,0 respectievelijk 3,2%. Historisch
gezien zijn dit hoge percentages. Voor 1998 wordt de groei geraamd op 21⁄2% en voor de
komende jaren op 13⁄4 à 23⁄4%.

In 1997 is het reëel beschikbaar inkomen per huishouden met 1,3% toegenomen. In ver-
gelijking met voorgaande jaren is sprake van een lichte toename. Waar heeft de consu-
ment zijn geld aan besteed? Als gekeken wordt naar een aantal bestedingscategorieën
die ook het CBS onderscheidt, valt op dat met name de uitgaven aan duurzame con-
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sumptiegoederen relatief sterk zijn toegenomen. Paragraaf 3.8 bevat een analyse van
welke typen consumenten (onder andere naar inkomenscategorie en huishoudsamen-
stelling) welke bestedingen hebben gedaan en de consequenties van die bestedingen
voor hun energiegebruik.

Het vertrouwen van de consument in de economie is nog nooit zo groot geweest als nu.
Dat blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek dat sinds 1972 door het CBS
wordt gehouden. Ook de verwachtingen voor de komende jaren zijn hoog gespannen.
Een groot deel van de Nederlandse consumenten voorziet een verdere verbetering van
de Nederlandse economie.

2.5 Ontwikkeling energievraag en energie-intensiteit

• De vraag naar energie is in 1997 sterker toegenomen dan in 1996 (2,2 versus 0,5%).
Dit verschil kan niet volledig uit het verschil in economische groei worden ver-
klaard.

• De energie-intensiteit (het energiegebruik per eenheid BBP) is in de afgelopen jaren
aanzienlijk gedaald, vooral door de gerealiseerde energiebesparingen. Daarnaast lijkt
de economie zich in een minder energie-intensieve richting te ontwikkelen.

• De gerealiseerde energiebesparing in de periode 1995-1997 bedroeg circa 1,4% per
jaar. Voor de komende jaren wordt een besparing verwacht van 0,5 à 1% per jaar. De
in de Derde Energienota (1995) genoemde doelstelling is 1,6% per jaar over de
periode 1995-2020.

Inleiding 
Aanvankelijk was de mogelijke schaarste van energiedragers de drijfveer voor het ener-
giebesparingsbeleid. Sinds eind jaren ’80 is men hier anders over gaan denken en wordt
het klimaatprobleem door velen gezien als de belangrijkste drijfveer voor het energiebe-
sparingsbeleid van de overheid. Daarmee is het energiebesparingsbeleid onderdeel van
het klimaatbeleid geworden. De belangrijkste pijlers van dit beleid zijn: verminderen
van de vraag naar energie (isolatie van woningen, procesintegratie bij de industrie), ver-
beteren van het rendement van energie-aanbod technieken (CV-ketels, elektriciteitscen-
trales, warmte/kracht-installaties) en verschuiven naar energiedragers met geringere of
geen CO2-emissies (van kolen naar aardgas, van aardgas naar duurzame bronnen).

Beleid
Op 1 januari 1996 is de regulerende energiebelasting (REB) ingevoerd die kleinverbrui-
kers moet aansporen tot verdergaande energiebesparing. De REB bevat een bijzondere
regeling die duurzame energie-opwekking financieel aantrekkelijk maakt. Groene
stroom is met ingang van 1 januari 1998 vrijgesteld van de REB als extra stimulans voor
de inzet van duurzame energiebronnen.

Een vorm van fiscale stimulering is de vanaf 1 januari 1997 ingevoerde energie-investe-
ringsaftrek (EIA). Doel van deze regeling is het stimuleren van energiebesparing en de
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inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven. Investeringen in ener-
giebesparende bedrijfsmiddelen worden fiscaal extra aantrekkelijk gemaakt. Daartoe is
een zogenaamde ‘energielijst’ opgesteld, die in 1998 meer dan 140 verschillende
bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld HR-ketel, HR-glas, isolatie, windturbine) bevat. Deze
lijst wordt jaarlijks aangepast. In het NMP3 is een verhoging van het budget voor de
EIA met 50 miljoen gulden per jaar aangekondigd, waarmee het totale budget op 200
miljoen per jaar komt.

Naar aanleiding van de CO2-ontwikkelingen heeft het kabinet in totaal 1,5 miljard gul-
den extra beschikbaar gesteld voor een CO2-reductieplan. Hiervan zal 1 miljard worden
gebruikt voor investeringssubsidies op het gebied van energiebesparing en duurzame
energie en 0,5 miljard voor Joint Implementation en reductie van overige broeikasgas-
sen.

Naast de hiervoor genoemde beleidsinstrumenten zijn belangrijke op het energiegebruik
gerichte instrumenten de Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering (MJA’s), de
Energieprestatienorm (EPN) en het programma Duurzaam Bouwen (DUBO).

In de Derde Energienota (1995) is als doelstelling geformuleerd de energie-efficiency
tussen 1995 en 2020 met in totaal 33% te verbeteren. Deze doelstelling houdt in dat het
energiegebruik per eenheid product in de genoemde periode gemiddeld met 1,6% per
jaar moet verbeteren. De klimaatconferentie in Kyoto (1997) is de directe aanleiding
geweest om de Nederlandse beleidsinzet voor energiebesparing te heroverwegen. De
Energiebesparingsnota (1998) geeft hiervoor een aanzet. Deze nota beoogt een intensi-
vering van de energiebesparing van 1,6 naar circa 2% per jaar in de periode 1998-2010.

Energiegebruik
Na de sterke stijging in 1995 (3,6%) en de geringe toename in 1996 (0,5%) duiden voor-
lopige cijfers erop dat het energiegebruik in 1997 met 2,2% is gestegen. Deze stijging
wordt voornamelijk veroorzaakt door de industrie, met name de chemische industrie
(toename gebruik aardolieproducten met ruim 5%). Opvallend is de daling van het ener-
giegebruik in de energiesector, voornamelijk veroorzaakt door het langdurig buiten
gebruik zijn van de kerncentrale in Borssele en de sluiting van een aantal elektriciteits-
centrales (opgevangen door extra import). Voor de komende jaren wordt een verdere
groei van het energiegebruik geraamd, met 3⁄4 (‘behoedzaam’-scenario) à 13⁄4% (‘gun-
stig’-scenario) per jaar.

De energie-intensiteit van de economie - dat wil zeggen het energiegebruik per eenheid
BBP - is in de periode 1995-1997 met gemiddeld 2% per jaar afgenomen. Dit is met name
een gevolg van efficiencyverbeteringen. Daarnaast lijken zich verschuivingen in de
Nederlandse productiestructuur voor te doen. Tot 1995 groeide het productievolume van
de energie-intensieve sectoren (chemie, basismetaal en landbouw) sneller dan van de ove-
rige sectoren (positief structuureffect). Dit betekende dat het energiegebruik in Nederland
sneller toenam dan op basis van de groei van het BBP mocht worden verwacht. Doordat
tegelijkertijd werd bespaard op het energiegebruik groeide het energiegebruik minder snel
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dan het BBP (figuur 2.5.1). In de periode na 1995 leken voor het eerst de minder energie-
intensieve sectoren (dienstensector) sneller te groeien (negatief structuureffect). Ook op
de middellange termijn lijkt deze trend zich voort te zetten. Dematerialisatie-effecten - dat
wil zeggen meer produceren met dezelfde fysieke input of hetzelfde produceren met min-
der fysieke input - zijn over de periode 1985-1997 niet aantoonbaar.

De belangrijkste verklaring voor de verandering in energie-intensiteit is de gerealiseer-
de energiebesparing (efficiencyverbetering). Deze wordt door CPB en RIVM gedefi-
nieerd als de verandering van het energiegebruik per eenheid product zonder rekening te
houden met dematerialisatie. In de Derde Energienota (1995) en de Energiebesparings-
nota (1998) wordt dematerialisatie wel tot het besparingseffect gerekend. Het energie-
besparingstempo ligt sinds 1990 gemiddeld op circa 1% per jaar (inclusief demateriali-
satie eveneens circa 1%). Voor de periode 1995-1997 wordt de energiebesparing
geraamd op circa 1,4% per jaar. Voor de komende jaren wordt een besparing verwacht
van 0,5 à 1% per jaar. De in de Derde Energienota (1995) genoemde doelstelling is
1,6% per jaar over de periode 1995-2020.

De elektriciteitsvraag nam in de afgelopen jaren duidelijk sneller toe dan de vraag naar
energie. Terwijl het binnenlands energiegebruik sinds 1990 met circa 9% toenam, groei-
de de vraag naar elektriciteit in deze periode met circa 23%. In 1997 nam de elektrici-
teitsvraag met 3,3% toe, bij een toename van de energievraag met 2,2%. Een groei trad
op bij alle sectoren, met als uitschieters de dienstensector en de chemische industrie. In
paragraaf 3.3 en 3.6 wordt ingegaan op het overheidsbeleid gericht op energiebesparing
in deze sectoren.
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Figuur 2.5.1 Energiegebruik als resultaat van
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2002 (Bron: CBS, CPB, RIVM).



Energieprijzen
De energieprijzen zijn van grote invloed op de vraag naar energie en de inspanningen
ten aanzien van energiebesparing. De energieprijzen in Nederland worden in hoge mate
bepaald door de wereldolieprijs. Deze staat - gecorrigeerd voor inflatie - momenteel op
een dieptepunt sinds 1985 (figuur 2.5.2); de daling in de periode 1985-1997 bedroeg
circa 60%. Eind 1996 kostte een vat olie nog 25 dollar, in 1997 daalde de olieprijs tot
circa 19 dollar per vat en medio 1998 is de olieprijs verder gedaald tot circa 14 dollar
per vat. De sterke daling van de olieprijs werkt niet volledig door in de eindverbruikers-
prijzen. De prijs die consumenten betalen voor aardgas en elektriciteit is over de periode
1985-1997 gedaald met circa 20%. Het overheidsbeleid zorgde door heffingen, accijn-
zen en subsidies voor een prijsverhogend effect. Het aandeel van de energieheffingen in
de aardgasprijs voor huishoudens is gestegen van circa 1% in 1990 tot circa 17% in
1997. De belangrijkste bijdrage leverde de brandstoffenbelasting en de invoering van de
REB. Voor elektriciteit (kleinverbruikers) bedroeg het aandeel energieheffingen (voor-
namelijk REB) in 1997 circa 15% (verwaarloosbaar in 1990).

2.6 Verstedelijking en mobiliteit

• Het ruimtelijk beleid is redelijk succesvol geweest in het centreren van de nieuw-
bouw in en aan steden en groeikernen (verdichting en gebundelde deconcentratie).
Toch is sinds 1970 8% van de nieuwe woningen in de waardevolle cultuurlandschap-
pen gebouwd en eveneens 8% in de centrale open ruimte in Midden-Nederland
(inclusief Groene Hart). 
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• De toename van de personenautomobiliteit in recente jaren is voornamelijk het
gevolg van het woon-werkverkeer. Ruimtelijke spreiding van woon- en werklocaties
heeft hieraan bijgedragen, maar een belangrijkere rol speelden sociale en economi-
sche factoren zoals de toename van het aantal werkenden en het autobezit.

• Aanleg van weginfrastructuur heeft sinds 1970 geleid tot halvering van de reistijden
per auto. Dit heeft extra personenautoverkeer en emissies gegenereerd, in de orde
grootte van 10 à 20%.

Inleiding
In deze paragraaf worden enkele ruimtelijke ontwikkelingen vanaf 1970 geschetst die
relevant zijn voor milieu en natuur: de uitbreiding van bebouwd gebied en infrastruc-
tuur, inclusief de toename van de personenmobiliteit. Daarbij komt een aantal verkla-
rende factoren aan de orde, zoals de bevolkingsgroei, de daling van de gemiddelde
woningbezetting en de ruimtelijke spreiding van wonen en werken. De ontwikkelingen
worden geplaatst in het licht van het gevoerde ruimtelijke beleid. 

Eerst komt de uitbreiding van bebouwd gebied en de verdichting van steden (verstede-
lijking) aan bod. De uitbreiding is zichtbaar in de verandering van oppervlakten
bebouwd gebied, natuur en landbouw, en van het ruimtelijk patroon daarin. Aanleg en
verbreding van wegen speelt een rol in de mate van doorsnijding van het landschap
(versnippering) en in de ontwikkeling van de personenmobiliteit. Met het oog op de file-
problematiek wordt speciale aandacht besteed aan het woon-werkverkeer. Van de gevol-
gen van de besproken ruimtelijke ontwikkelingen worden vooral de bereikbaarheid van
economische centra en de verkeersemissies belicht. De gevolgen voor (lokale) milieu-
kwaliteit en natuur staan in de hoofdstukken 4 en 5.

Bevolkingsgroei en verstedelijking
Het areaal bebouwd gebied is in de periode 1970-1993 met zo’n 30% toegenomen tot
circa 4500 km2 (figuur 2.6.1 en 2.6.3), vooral door de groei van het aantal woningen
(circa 3,7 miljoen in 1970, circa 6,4 miljoen in 1997). Deze groei werd op de eerste
plaats veroorzaakt door de toename in het aantal huishoudens (met zo’n 65% tot circa
6,7 miljoen), die gepaard ging met een daling van de gemiddelde woningbezetting van
3,5 naar 2,5. De toename van het aantal huishoudens overtrof die van de bevolkingsom-
vang, die tot 1998 met circa 20% toenam tot 15,7 miljoen mensen.

De bevolkingsdichtheid is vooral toegenomen in de stedenring van centraal Nederland
(Randstad, inclusief flanken richting Arnhem en richting Brabantse stedenrij; figuur 2.6.2).
In de jaren ’70 nam de bevolking in de grote steden af als gevolg van de trek naar omlig-
gende gemeenten en verder weg gelegen plaatsen, een trend die na 1980 is afgezwakt.

De overheid heeft zich sinds de jaren ’60 beziggehouden met de vraag waar ruimtelijk
gezien de toegenomen vraag naar woningen, bedrijven en voorzieningen het beste kon
worden ingevuld. In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) werden groeikernen
aangewezen (gebundelde deconcentratie). Door het bundelen van verstedelijking op een
beperkt aantal locaties zou de aantasting van open ruimten zoveel mogelijk worden
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voorkómen. In de Structuurschets Stedelijke Gebieden (1985) werd het accent in het
ruimtelijk beleid verschoven naar versterking van de grote steden en bouwen in de
stadsgewesten. Verdichting binnen de steden kreeg een duidelijke voorkeur, gevolgd
door uitbreidingen aan de rand van de stad en tenslotte uitbreidingen buiten de stad.
Arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven en voorzieningen dienden zich te vestigen in
de stadscentra of bij andere knooppunten van openbaar vervoer in het stedelijk gebied.
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX, 1990) werden deze lijnen
voortgezet. Opnieuw werden open ruimten aangegeven, waaronder het Groene Hart, die
moesten zorgen voor afwisseling tussen stedelijke en landelijke gebieden.

In de veranderingen in het verstedelijkingspatroon valt op dat de toename van het
bebouwd gebied vooral plaatsvond door uitbreiding van bestaande steden en dorpen,
zoals in de beleidsnota’s was voorgesteld. Ook vond de nagestreefde verdichting in
grote en middelgrote steden plaats. Vanaf het midden van de jaren ’80 werd circa 20%
van de nieuwe woningen door verdichting gerealiseerd. Sinds 1970 werd 13% van de
nieuwe woningen in groeikernen gebouwd. Toch kwam 8% van de nieuwe woningen in
waardevolle cultuurlandschappen en 8% in de ‘centrale open ruimte’ terecht (figuur
2.6.3). Op de Veluwe bleef uitbreiding grotendeels beperkt tot de randen, wat samen-
hangt met het relatief geringe aantal bestaande kernen en het grondeigendom door
natuurterreinbeherende instanties. In het Groene Hart was de uitbreiding (gemeten als
het aantal adressen) in de periode 1985-1997 relatief gezien iets sterker (24%) dan in de
steden van de Randstad (22%), al wordt dat groeiverschil de laatste jaren iets kleiner. De
grootste absolute toename deed zich wel in de Randstadsteden voor. De bebouwing
heeft zich niet specifiek voorgedaan langs de infrastructuur (corridors) die stedelijke en
economische centra met elkaar verbindt.
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Werkgelegenheid
Sinds 1970 is het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland met circa 30% toegenomen
tot zo’n 6 miljoen. In de jaren ’70 daalde de werkgelegenheid sterk in de regio’s Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Twente. Sinds het midden van de jaren ’80
nam de werkgelegenheid toe in de Noordvleugel van de Randstad, de Brabantse Steden-
rij, Arnhem/Nijmegen en Groningen (figuur 2.6.4). De werkgelegenheid groeide pro-
centueel sterker in de omgeving van steden dan in de steden zelf. Oorzaken voor deze
decentralisatie waren ruimtegebrek en congestie in de steden, en de hoge kosten van
bedrijfsruimten voor de ruimte-intensieve industrie. De zakelijke dienstverlening is niet
alleen op stadsrandlocaties gegroeid, maar ook ín de steden.

De ruimtelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid is van belang voor de bereikbaar-
heid van bedrijven en voorzieningen en voor het mobiliteitsgedrag van werknemers en
bezoekers. Sinds 1990 wordt het ABC-locatiebeleid voor bedrijven gevoerd, dat gericht
is op het beperken van het personenautogebruik door te bevorderen dat de ‘juiste’
bedrijven zich op de ‘juiste’ locaties vestigen. Dit beleid hanteert de volgende classifica-
tie van bedrijfslocaties:
- A-locaties, die goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer (vooral intercitystations);
- B-locaties, die goed bereikbaar zijn met zowel openbaar vervoer als auto;
- C-locaties, die vooral bereikbaar zijn met de auto.
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Figuur 2.6.2 Bevolking, absolute verandering van het aantal inwoners gemiddeld binnen een
straal van 20 km, 1970-1980 en 1980-1995 (Bron: Bridgis, CBS, RPD).



Op A- en B-locaties gelden relatief strenge parkeerrestricties (op A-locaties strenger dan
op B-locaties), terwijl in de Randstad de restricties strenger zijn dan daarbuiten. Het
beleid streeft ernaar arbeidsintensieve bedrijven (onder andere kantoren) zoveel mogelijk
op A- en B-locaties te laten vestigen en productiebedrijven op C-locaties. A-locaties heb-
ben vanuit milieu-oogpunt de voorkeur boven B-locaties, omdat juist door het benutten
van de A-locaties een relatief sterke reductie van verkeersemissies kan worden bereikt. In
1996 bevond 16% van de kantoorwerkgelegenheid zich binnen 1 kilometer van een inter-
citystation. De invoering van het locatiebeleid vergt enige tijd, omdat bijvoorbeeld
bestemmingsplannen aan de eisen van het beleid moeten gaan voldoen. Significante ver-
anderingen in de vestigingsplaatskeuze van kantoren zijn dan ook nog niet waar te nemen.
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Figuur 2.6.3 Bebouwd gebied, 1970-1993 (Bron: CBS, Bridgis; bewerking RIVM).



De eerder genoemde decentralisatie van werkgelegenheid is ook zichtbaar in het ruimte-
gebruik door bedrijfsterreinen (vooral industrieterreinen): terwijl in de grote steden
sprake was van een afname, is het bedrijfsareaal daarbuiten toegenomen op goed bereik-
bare stadsrandlocaties (bijvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost), langs op- en afritten van
snelwegen en verspreid in het landelijk gebied. Het gaat om zowel nieuwe bedrijven als
verplaatsing van bestaande bedrijven. De aanwezigheid van weginfrastructuur beïn-
vloedt wel de ruimtelijke verdeling van economische activiteiten, maar een oorzakelijke
relatie tussen aanwezigheid van wegen en het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid kan
niet worden vastgesteld.

Mobiliteit en infrastructuur
Het aantal afgelegde woon-werkkilometers (alle vervoerwijzen) groeide snel, de laatste
tien jaar met 32%. De toename wordt voor een deel verklaard door de beschreven ruimte-
lijke spreiding van woon- en werklocaties. Een belangrijkere rol speelden echter economi-
sche en sociale factoren zoals het toegenomen inkomen en autobezit, de flexibilisering van
de arbeid en de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, waardoor het aantal werken-
den sterk toenam. Het woon-werkverkeer heeft een belangrijk aandeel in de groei van de
mobiliteit en daarmee in de toename van de milieudruk (zie paragraaf 3.7). Dit temeer
doordat gezien de grotere woon-werkafstanden het aandeel van fietsen en lopen in het
woon-werkverkeer daalde (tussen 1986 en 1996 van 14 naar 11%). In 1997 kwam 70%
van de stijging in de personenautokilometers voor rekening van het woon-werkverkeer.
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Figuur 2.6.4 Werkgelegenheidsdichtheid, gewogen gemiddelde binnen een straal van 20 km, per
km2, 1973-1983 en 1983-1993 (Bron: TNO Inro).



Een indicatie van de veranderingen in herkomst-bestemmingenpatronen is het toene-
mend forensisme, vooral inkomende en uitgaande pendel van steden. Enerzijds worden
steeds meer arbeidsplaatsen binnen steden vervuld door mensen van buiten de stad,
anderzijds werken meer stedelingen buiten hun stad. Eén van de verklaringen hiervoor
is dat het type beroepsbevolking en de werkgelegenheid voor een deel onvoldoende op
elkaar aansluiten. Dat is ook het geval in de groeikernen, die zowel een hoge uitgaande
als een hoge ingaande pendel kennen (gemiddeld respectievelijk 65 en 60%).

De toegenomen mobiliteitsvraag werd beantwoord door aanleg en uitbreiding van
weginfrastructuur en een verbeterd aanbod van openbaar vervoer (OV). In de periode
van 1970 tot 1997 verdubbelde de totale strooklengte van het hoofdwegennet. Dit had
een halvering van de reistijden over de weg tot gevolg, waardoor het mogelijk en aan-
trekkelijk werd meer van de auto gebruik te maken (verkeersgenererende werking).
Zou in de periode 1970-1997 niet méér weginfrastructuur zijn aangelegd dan nodig om
de reistijden tussen steden constant te houden, dan zouden in 1997 het autogebruik en
de daarmee gepaard gaande emissies 10 tot 20% beneden de huidige niveaus hebben
gelegen.

Ook het aanbod van openbaar vervoer met de trein is sinds 1970 verbeterd, vooral in de
Randstad. Per saldo zijn er meer dan 50 NS-stations bijgekomen. Het aantal mensen dat
binnen 5 kilometer van een NS-station woont is gestegen van circa 9 miljoen naar circa
11 miljoen, maar het percentage van de bevolking binnen die straal bleef onveranderd
op circa 70%. In termen van reisduur en -kosten is de concurrentiepositie van het open-
baar vervoer ten opzicht van de auto niet verbeterd. De prijsverhouding tussen OV en
auto is de afgelopen tien jaar onveranderd gebleven en heeft zich niet, zoals het beleid
nastreeft, ten gunste van het OV ontwikkeld. Het doel om reizigers uit de auto in de trein
te krijgen werd niet bereikt. Het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer is zelfs
nog licht toegenomen tot 75%. Het aandeel openbaar vervoer steeg van circa 13 naar
bijna 15%.
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ICES

Op verzoek van de Interdepartementale Commis-
sie voor het Economisch Structuurbeleid (ICES)
hebben de planbureaus CPB, SCP en RIVM alsme-
de AVV in 1997 investeringswensen van de over-
heid voor de periode tot 2010 doorgerekend op
hun economische, ruimtelijke, milieu- en natuuref-
fecten. Die investeringswensen passen in het hui-
dige centrale ruimtelijke beleidsconcept: compacte
stad, behoud van open ruimten en voorkómen van
aaneengroeien van steden. Verder zijn ze gericht
op verbetering van het woon- en werkklimaat in
steden en op investeringen in leefbaarheidsverbe-
tering en groenvoorzieningen in steden.
Belangrijke conclusies waren dat de ingediende
investeringsvoorstellen nog weinig samenhang 

vertoonden en dat de investeringswensen onvol-
doende zicht gaven op verbetering van de leefom-
gevingskwaliteit. Ter illustratie hebben de institu-
ten een eigen bereikbaarheidspakket doorgerekend
In relatie tot maatregelen om het woon- en werk-
klimaat in steden te verbeteren, is dit een pakket
met gerichte investeringen in het hoofdwegennet
en het stadsgewestelijk openbaar vervoer in com-
binatie met ander beleid (zoals rekeningrijden,
parkeerbeleid, verkeerbeheersingsmaatregelen).
Ten opzichte van het huidige beleid reduceert dit
pakket de congestie met ongeveer 10% in 2010 en
20% in 2020 (uitgedrukt in voertuigverliesuren)
en leidt het tevens tot een afname van het per-
sonenautogebruik met 2%.



Sinds 1970 is door de aanleg van snelwegen de bereikbaarheid van economische centra
verbeterd, vooral in regio’s buiten de Randstad, terwijl vooral ín de Randstad knelpun-
ten in bereikbaarheid voorkomen (files). Zo steeg sinds 1986 het aantal uren doorge-
bracht in een file met bijna 70%. Ondanks de congestie is de gemiddelde snelheid in het
woon-werkverkeer per auto de laatste tien jaar met 5% gestegen. Congestie kan worden
beschouwd als een rem op de groei van de automobiliteit en heeft daarmee een positief
milieu-effect. Zou de infrastructuur in 1997 zodanig zijn dat geen files meer voorkwa-
men, dan zouden het personenautogebruik en de daarmee gepaard gaande emissies circa
3% hoger zijn geweest dan nu het geval is. 

2.7 Ontwikkelingen in het milieubeleid

• De laatste jaren wordt naast dwingende regulering meer financieel instrumentarium
ingezet en wordt in overleg met de doelgroepen in toenemende mate aandacht
besteed aan de kosteneffectiviteit van de milieumaatregelen.

• De milieuproblematiek vraagt in toenemende mate om beleidsaandacht op enerzijds
het internationale en anderzijds het lokale schaalniveau.

Begin 1998 kwam het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3) uit. Hierin werden
lopende beleidsontwikkelingen samengevat en nieuwe accenten geplaatst. De doel- en
taakstellingen uit eerdere NMP’s bleven richtinggevend, terwijl de aanpak via samenwer-
king met doelgroepen en overheden werd voortgezet. Integratie van het milieubeleid in
andere beleidsvelden en verbetering van uitvoering van het beleid bleven eveneens
belangrijke aandachtspunten. Het milieubeleid als geheel richt zich op het bijsturen van de
economische groei in een meer duurzame richting. De effecten van de nieuw in het NMP3
voorgestelde beleidsmaatregelen zijn voor de eerstkomende jaren nog gering. Voor de the-
ma’s Verzuring, Vermesting, Verstoring en Verwijdering wordt tot 2002 nauwelijks effect
verwacht. Alleen bij Klimaatverandering - de emissie van CO2 - is een gering NMP3-
effect kwantificeerbaar. Op de langere termijn zullen de effecten echter substantiëler zijn.
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Ruimtelijk en mobiliteitsbeleid in het Regeerakkoord

Uit het Regeerakkoord blijkt dat het beeld ‘steden-
land-plus’ hoofdlijn van het toekomstige ruimtelij-
ke beleid zal worden. Dit houdt in “de compacte
stadbenadering, aangevuld met een beheerste ont-
wikkeling van regionaal gedifferentieerde corridors
en een uitruil van functies in landelijk gebied”. Bij
deze uitruil gaat het om inpassing van de ecologi-
sche hoofdstructuur, van duurzame landbouw,
agrarische industrie en van recreatie- en toerisme-
gebieden in het landelijk gebied. Als uitgangspunt
van het verkeers- en vervoerbeleid blijft gelden dat
bereikbaarheid en mobiliteit van groot belang zijn,
maar dat de mobiliteitsontwikkeling beheersbaar
moet zijn en moet passen in leefbaarheidsdoelstel-
lingen. Het reiskostenforfait zal worden vermin-
derd.

Deze beleidslijnen betekenen geen breuk met het
tot op heden gevoerde beleid, er worden accenten
verschoven. Vooral het stadsgewestelijk openbaar
vervoer en de vitalisering van steden krijgen extra
accent. Concreet uiten deze beleidslijnen zich in
een aantal investeringsplannen tot 2010:
- 5 miljard in het wegennet;
- 1,5 miljard in het systeem van rekeningrijden in

de Randstad;
- 6 miljard in het openbaar vervoer;
- 5 miljard in verbetering van de vitaliteit van ste-

den;
- 3 miljard in natuurontwikkeling en reconstructie

van de varkenssector.



Milieu en economie
In de Nederlandse situatie leidt economische groei zonder bijsturing tot een toename
van de milieudruk. Zonder extra maatregelen nemen bijvoorbeeld de emissies van NO

X
,

SO2 en CO2 per procent economische groei jaarlijks met 0,5 à 1% toe. Het samengaan
van economische groei met de vermindering van de milieudruk (absolute ontkoppeling)
wordt sinds de Nota Milieu en Economie (1997) expliciet als doel van het beleid geko-
zen. Om deze ontkoppeling te bereiken wordt aan de ontwikkeling en implementatie
van milieuvriendelijke technologie een grote rol toebedacht. De invoering van milieu-
vriendelijke technieken wordt door een systeem van wetgeving, subsidies en heffingen
bevorderd. Steeds meer verschuift het accent hierbij van dwingend juridisch instrumen-
tarium naar onderhandelingen met de doelgroepen. De uitkomsten worden vastgelegd in
convenanten zoals bijvoorbeeld de Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering.
In dit licht is een discussie gaande of aan bedrijven die binnen hun bedrijfstak interna-
tionaal gezien de beste milieuprestatie leveren nog wel extra milieu-eisen kunnen wor-
den gesteld (benchmarking). Overwogen wordt bedrijven die een benchmarkovereen-
komst ondertekenen met de verplichting hun energie-efficiency op het niveau van de
wereldtop te brengen, te vrijwaren van extra efficiency-eisen (zie paragraaf 3.12).

Slechts bij uitzondering wordt regulerend ingegrepen op de structuur van de economie.
Zo’n uitzondering is de Wet Herstructurering varkenshouderij. Met deze wet reageert de
wetgever op de grote milieudruk door de varkenshouderij, de varkenspest en dierenwel-
zijnsproblemen. De wet zal vanaf september 1998 gefaseerd in werking treden en komt
neer op een geleidelijke reductie van het aantal varkens met uiteindelijk 20-25% in
2000. Dit leidt tot een versnelde afname van de emissies van verzurende en vermesten-
de stoffen.

Bijsturing van zowel de productiesectoren als de consumenten wordt ook nagestreefd
door subsidies en heffingen. Op dit moment zijn er al belastingen op milieugrondslag,
zoals de grondwaterbelasting en de regulerende energiebelasting, en fiscale faciliteiten
zoals de Willekeurige Afschrijving van Milieu-investeringen (VAMIL), groen beleggen
en de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Een verdere vergroening van het belastingstel-
sel wordt uitgewerkt. Een verhoging van de energiebelastingen met 3,4 miljard gulden
is in NMP3 voorgenomen, en nader uitgewerkt in het Regeerakkoord. Daarnaast wordt
verhoging van bestaande belastingen en invoering van belastingen op oppervlaktedelf-
stoffen en bestrijdingsmiddelen overwogen.

Kosteneffectiviteit
De aandacht voor de kosteneffectiviteit van mogelijke nieuwe maatregelen neemt toe,
onder meer omdat de doelgroepen inmiddels de meest goedkope milieumaatregelen al
getroffen hebben. Dure maatregelen worden soms afgezwakt of door subsidiëring goed-
koper gemaakt. Tevens onderzoekt de overheid de mogelijkheid om met behulp van
kostenverevening de kosteneffectiviteit te verhogen. Kostenverevening impliceert dat
binnen een bedrijfstak de maatregelen daar getroffen worden waar de kosteneffectiviteit
het hoogst is, terwijl tegelijkertijd de kosten worden verrekend met de totale bedrijfstak
op basis van de bijdragen aan de milieudruk. Op internationaal niveau worden in het
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verlengde van de Kyoto-afspraken de mogelijkheden onderzocht van Joint Implementa-
tion. Hiervan is sprake wanneer bij investeringen in energiebesparingsprojecten in het
buitenland de resulterende CO2-reducties geheel of gedeeltelijk op het conto van de
investerende partij worden geschreven.

Schaalniveau
In NMP3 gaat de meeste aandacht uit naar de doelgroepen energie, verkeer en landbouw
en de daarmee sterk samenhangende thema’s Klimaatverandering, Verzuring, Versto-
ring en Vermesting. Juist binnen deze thema’s zijn milieu-effecten van volume-ontwik-
kelingen moeilijk met technische maatregelen te compenseren. Daarnaast is een groot
aantal aspecten niet aanstuurbaar met generiek nationaal beleid. Zo is een groot deel van
de verontreinigingen uit het buitenland afkomstig, via grensoverschrijdende rivieren en
transport door de lucht. Ze vormen achtergrondniveaus die op zich al tot schadelijke
effecten kunnen leiden (bijvoorbeeld fijn stof). De bestrijding van luchtverontreiniging
en vermesting van bodem en oppervlaktewater in Nederland zijn dan ook alleen effec-
tief wanneer in internationaal verband maatregelen worden getroffen. Bovendien kun-
nen sommige maatregelen uitsluitend in internationaal verband worden getroffen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor een aantal voertuigtechnische maatregelen die de effectiviteit
van het NMP3-beleid voor verzuring aanmerkelijk zouden verhogen. Versterking van
internationaal beleid is dan ook een van de hoofdlijnen van NMP3.

Aan de andere kant speelt een aantal problemen vooral op lokaal niveau en kan ook
beter op dat niveau worden aangepakt. Voorbeelden zijn geluidhinder en lokale pieken
in de luchtverontreiniging als gevolg van grote verkeersdichtheden. De lokale overhe-
den hebben meer beleidsruimte gekregen om deze problemen aan te pakken. Een ver-
schuiving naar een hoger schaalniveau treedt op bij het afvalbeleid. Naast het wegvallen
van de provinciale grenzen zullen in de toekomst ook de landsgrenzen minder beperkin-
gen voor afvalverwerking opleveren.

Leefomgevingskwaliteit
Milieu wordt steeds meer beschouwd als onderdeel van de leefomgeving als geheel. In
de eerste Leefomgevingsbalans (1998) heeft het RIVM een aanzet tot een integrale ana-
lyse gegeven. Hierbij wordt de omgeving gewaardeerd vanuit drie verschillende per-
spectieven: ecologisch, economisch en sociaal-psychologisch. De Leefomgevingsba-
lans laat zien dat de toename van de economische waarde van Nederland in deze eeuw
ten koste is gegaan van de ecologische waarde. In de laatste 25 jaar is de afwenteling
economie-ecologie steeds meer naar het internationale schaalniveau verschoven.
Natuurlijke gebieden in het buitenland zijn omgezet in productiebossen en landbouw-
gronden ten behoeve van de Nederlandse productie en consumptie. Ook in Nederland
zelf heeft de toenemende druk op de ruimte een grote invloed op de leefomgevingskwa-
liteit. De hoeveelheid groen is achteruitgegaan en er zijn meer verstorende elementen,
zoals lawaai. De waardering van de directe leefomgeving (woning en buurt) is echter
verbeterd, met name door grotere en betere woningen, vermindering van de lokale
luchtvervuiling en vermindering van de verkeersonveiligheid. De tevredenheid over de
kwaliteit van de leefomgeving is het laagst in de steden.
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In het Regeerakkoord wordt een nota aangekondigd waarin de basis wordt gelegd voor
een samenhangend beleid gericht op een economisch, sociaal en ecologisch duurzame
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland (‘houtskoolschets’; eind 1998). Deze interde-
partementale nota is bedoeld als richtsnoer voor de komende grote Rijksnota’s met
beleid ten aanzien van nationaal gezien belangrijke gebieden en projecten.

2.8 Maatschappelijke ontwikkelingen en CO2

• De CO2-emissie die in Nederland plaatsvindt is voor 45% het gevolg van productie
voor de buitenlandse markt (export). De export is daarmee één van de drijvende
krachten achter de CO2-emissie in Nederland.

• Technische energie-efficiencyverbeteringen hebben de toename van de CO2-emissie
door volume-ontwikkelingen als de groei van de bevolking, toename van de beste-
dingen en het energie-intensievere consumptiepatroon van Nederlanders niet kunnen
compenseren.

Deze paragraaf beschrijft de consequenties van de geschetste maatschappelijke ontwik-
kelingen in Nederland voor de ontwikkeling van de CO2-emissie in Nederland en voor
een deel ook in het buitenland. De volgende onderverdeling kan worden gemaakt:
A. Directe emissies in Nederland als direct resultaat van consumptie in Nederland

(verwarmen woning, elektriciteitsvraag, (auto)mobiliteit) (50 miljard kg CO2 in
1997).

B. Indirecte emissies in Nederland van productieprocessen in Nederland voor con-
sumptie in Nederland (49 miljard kg CO2 in 1997).

C. Indirecte emissies in het buitenland van productieprocessen in het buitenland voor
consumptie in Nederland (import, exclusief doorvoer) (34 miljard kg CO2 in
1997).

D. Directe emissies in het buitenland door consumptie van Nederlanders in het bui-
tenland (vliegreizen en personenautoverkeer) (12 miljard kg CO2 in 1997).

E. Indirecte emissies in Nederland via productieprocessen in Nederland voor con-
sumptie in het buitenland (export) (79 miljard kg CO2 in 1997).

De CO2-emissie in Nederland - zoals standaard gepresenteerd in milieurapportages als
Milieubalansen en Milieuverkenningen - omvat de categorieën A, B en E. Deze emis-
sie hangt voor een deel samen met productie voor het buitenland (export). Tegelijker-
tijd wordt in het buitenland CO2 geëmitteerd om goederen en diensten te produceren,
die in Nederland worden geconsumeerd (import). De categorieën A, B, C en D hangen
samen met de consumptie van Nederlanders. Opvallend is dat het totaal hiervan in de
periode 1985-1997 beduidend lager was dan de CO2-emissie in Nederland zelf (figuur
2.8.1). Dit komt doordat Nederland in deze periode jaarlijks meer heeft geëxporteerd
dan geïmporteerd (exportoverschot) en doordat de export voornamelijk energie-inten-
sieve producten betrof. Per saldo was in 1997 de CO2-emissie in Nederland ten behoe-
ve van de export bijna 21⁄2 keer zo hoog als de CO2-emissie in het buitenland door de
productie van de importgoederen. Dit CO2-exportoverschot is in de periode 1985-
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1997 met ruim 40% toegenomen. Tegenover de toename van het exportoverschot staat
een toename van de (directe) emissies van Nederlanders in het buitenland (vlieg- en
personenautoverkeer). Deze emissies zijn in de periode 1985-1997 ongeveer verdub-
beld.

De export levert een belangrijke bijdrage aan de in Nederland geëmitteerde hoeveelheid
CO2. Deze bijdrage was in 1997 circa 45% en was de afgelopen jaren nagenoeg con-
stant. De toename van de emissie die samenhangt met de export is de afgelopen jaren
gelijk opgelopen met de toename van de totale CO2-emissie in Nederland. De export is
daarmee één van de drijvende krachten achter de toename van de CO2-emissie in
Nederland. 

Het aandeel van de CO2-emissie in het buitenland, als gevolg van de productie van
door Nederland geïmporteerde goederen, in de totale emissie die samenhangt met con-
sumptie van Nederlanders, was in 1997 circa 25%. Absoluut gezien was de hoeveel-
heid CO2 die aan de import is gerelateerd de laatste jaren vrij constant. De emissie van
de import bleef daarmee achter bij de toename van de emissie van de Nederlandse con-
sumptie. De afwenteling van de CO2-emissie van Nederlandse consumptie op het bui-
tenland nam daarmee relatief af. Anders gezegd: de toename van de consumptie in
Nederland heeft vooral binnen Nederland tot meer CO2-emissie geleid en niet in het
buitenland. 
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Figuur 2.8.1 De CO2-emissie in Nederland ten
behoeve van productie en consumptie in zowel
binnen- als buitenland, en de CO2-emissie in
binnen- en buitenland ten behoeve van de con-
sumptie van Nederlanders, 1985-1997 (Bron:
CBS, RIVM). 



De CO2-emissie die samenhangt met de consumptie door Nederlanders is in de periode
1985-1997 met circa 25% toegenomen. De volgende ontwikkelingen zijn hierop van
invloed geweest:
- groei van de omvang van de bevolking;
- groei van het inkomen per hoofd van de bevolking;
- wijziging van de besteding van het inkomen, inclusief veranderingen in de samen-

stelling van de huishoudens (huishoudensverdunning);
- verandering van het energiegebruik bij de productie en het gebruik van producten

(technische efficiency).

Zowel de toename van de bevolkingsomvang, de huishoudensverdunning als de groei
van het besteedbaar inkomen per inwoner hebben bijgedragen aan de toename van de
Nederlandse consumptie. Op basis van deze drie ontwikkelingen zou in de periode
1985-1997 een toename van de CO2-emissie ten behoeve van de consumptie met ruim
20% te verwachten zijn geweest. Daarnaast zijn Nederlanders energie-intensiever gaan
consumeren. Deze gedragsverandering heeft geleid tot een extra toename van de CO2-
emissie tussen 1985 en 1997 met bijna 20%. De (technische) energie-efficiencyverbete-
ringen die zijn opgetreden bij productieprocessen en consumptiegoederen (bijvoorbeeld
zuiniger elektrische apparaten), in deze periode ruim 15%, hebben niet opgewogen
tegen deze toenamen (zie paragraaf 3.8).
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3 DOELGROEPEN

3.1 Doelgroepen in samenhang

• Het tempo waarmee tot op heden emissiereducties zijn bereikt is niet voldoende om
de doelen voor verzurende en vermestende stoffen en broeikasgassen te halen.

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de milieudruk besproken die wordt veroorzaakt door de verschil-
lende maatschappelijke sectoren: de doelgroepen van het milieubeleid. De milieudruk is
de resultante van volume-ontwikkelingen, technologie-ontwikkelingen, structuurveran-
deringen binnen en tussen de doelgroepen, en de bij de doelgroepen getroffen milieu-
maatregelen. Sommige doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de industrie en de consumen-
ten, zijn vooral van belang omdat ze een grote bijdrage aan de milieudruk leveren
(bijlage 1). Andere veroorzaken zelf weliswaar minder milieudruk, maar kunnen door
hun intermediaire positie tussen producent en consument een belangrijke rol spelen bij
de bestrijding van de milieudruk (bijvoorbeeld de bouw). In de slotparagrafen van dit
hoofdstuk wordt speciale aandacht besteed aan het nieuwe beleidsinstrument benchmar-
king energie-efficiency, aan de snelheid van implementatie van beleid en aan de uitvoe-
ring en handhaving van beleid.

Volume-ontwikkelingen
Bij alle doelgroepen vond in 1997 groei plaats, behalve bij de land- en tuinbouw waar
een daling in de toegevoegde waarde van 6% optrad als gevolg van de varkenspest. De
economische groei en daaraan gerelateerde fysieke volumeparameters zoals energiege-
bruik en mobiliteit zijn de laatste twee jaar gemiddeld sneller toegenomen dan in de
voorgaande periode (tabel 3.1.1).

Milieudruk
Sinds 1985 zijn de emissies van de meeste milieubelastende stoffen in absolute zin
gedaald, met uitzondering van CO2, N2O en afval (tabel 3.1.2). De milieudruk is dus
voor de meeste stoffen op nationaal niveau ontkoppeld van de economische groei

DOELGROEPEN IN SAMENHANG 3

41

Tabel 3.1.1 Volume-ontwikkelingen in de Nederlandse economie, 1986-1997.

Indicator 1986-1990 1991-1995 1996-1997

% per jaar
BBP 3,1 2,1 3,3
Particuliere consumptie 2,7 2,2 3,2
Energiegebruik 2,4 1,2 1,4
Mobiliteit:

w.v. reizigerskilometers 2,6 2,0 2,0
w.v. tonkilometers 3,2 1,5 2,7



(BBP). Het tempo waarmee in het verleden reducties zijn bereikt is echter niet voldoen-
de om de doelen voor verzurende en vermestende stoffen en broeikasgassen te halen,
noch in 2000 noch in 2010. Dit is des te problematischer omdat in het algemeen de
goedkope maatregelen al door de doelgroepen getroffen zijn en - zeker bij de verwachte
hoge economische groei - duurdere maatregelen nodig zullen zijn.

De emissie van ammoniak (NH3) naar de lucht en fosfor en stikstof naar de bodem wor-
den hoofdzakelijk door de veehouderij veroorzaakt. De ammoniakemissie is in 1997
vrijwel niet afgenomen, ondanks de varkenspest. Wel zijn de emissies van fosfor en stik-
stof in 1997 sterk gedaald, maar deze daling is vermoedelijk incidenteel (hoge gewasaf-
voer en varkenspest). Om emissiereducties te realiseren worden naast technische maat-
regelen ook volumemaatregelen getroffen. Eerst voor de intensieve varkenshouderij
door de Wet Herstructurering varkenshouderij die vanaf september 1998 gefaseerd in
werking treedt en mogelijk later ook voor de pluimveehouderij.
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Tabel 3.1.2 Jaarlijkse emissieveranderingen 1986-1997, vergeleken met de (berekende) beleidsopgaven voor
2000 en 2010.

Parameter Belangrijkste 1986-1990 1991-1995 1996-1997 Beleidsopgave Beleidsopgave
milieudruk emitterende 1995-2000 1995-2010

doelgroepen

% per jaar
NH3

1) landbouw -2,0 -8,0 -0,4 -6,22) -6,7
P landbouw -3,9 -2,3 -9,8 -18,0 -10,0
N landbouw -4,1 3,6 -9,6 -10,7 -6,6

NOx verkeer, industrie,  -0,3 -3,0 -4,4 -6,72) -9,0
energie, consumenten

SO2 raffinaderijen, industrie, -4,8 -6,4 -7,4 -8,7 -6,1
energie, verkeer

CH4 landbouw, afval, 1,9 -1,9 -2,6 -3,7 -
energiesector

N2O landbouw, industrie 0,7 1,8 -0,1 -2,7 -

CO2 industrie, energiesector, 2,8 1,4 1,7 -1,3 -
verkeer, consumenten

Kyoto- industrie, energiesector, 3,3 1,1 0,5 - -0,9
stoffen verkeer, landbouw, 

consumenten

Fijn stof industrie, verkeer -0,1 -6,3 -5,7 -7,0 -
VOS industrie, verkeer -0,4 -5,3 -4,6 -12,1 -7,3
Benzeen verkeer, energiesector, -1,2 -5,2 -3,0 0 -

consumenten
BAP industrie, consumenten -0,5 -4,7 -3,4 - -
CO verkeer, industrie, -3,7 -4,4 -4,8 - -

consumenten

Afval industrie, bouw, 1,5 0,5 1,4 - -
consumenten, HDO

1) Gebaseerd op berekende emissies.
2) Doel voor 2005.



Om een verdere reductie van de emissie van NOx en SO2 door de industrie en de ener-
giesector te bewerkstelligen wordt in NMP3 een aanscherping van het Besluit Emissie-
Eisen Stookinstallaties (BEES) aangekondigd. Gezien het succes van de Meerjarenaf-
spraken energie-efficiencyverbetering (MJA) zal deze beleidslijn ook na 2000 worden
voortgezet. De emissie van VOS wordt aangepakt door het beleid dat is geformuleerd in
KWS2000. De reductie van VOS door de industrie, huishoudens en kleine bedrijven ligt
achter op schema. Door de voorgenomen aanscherping van de emissie-eisen aan nieuwe
voertuigen in 2000 conform de normen van de Europese Unie zal de uitstoot van VOS,
NOx en CO door mobiele bronnen worden verminderd. Dit vereist een optimale wer-
king van de katalysator waartoe ook het zwavelgehalte in brandstof verder zal worden
verlaagd.

De consumptie heeft direct en indirect een grote invloed op de milieudruk. Door de
groei van het besteedbare inkomen is de consumptie sterk gestegen. Consumeren wordt
via vele wegen gestimuleerd. Door voorlichtingscampagnes brengt de overheid de
milieuconsequenties hiervan onder de aandacht. Deze campagnes verhogen het milieu-
bewustzijn, maar het blijkt dat milieubesef niet altijd wordt vertaald in daadwerkelijk
milieuvriendelijk gedrag (zie paragraaf 3.8). Harde maatregelen in de richting van de
consument hebben politiek en maatschappelijk weinig draagvlak. Heffingen en accijn-
zen om ongewenst gedrag te beïnvloeden blijken een gering effect te hebben, omdat het
besteedbaar inkomen blijft groeien. Facilitering van gewenst gedrag door de overheid
heeft in het geval van afval (met name GFT en glas) goed gewerkt. Toch neemt door de
toenemende welvaart de hoeveelheid afval de laatste jaren weer toe. Reductie van
milieudruk door de consument heeft ook gewerkt via intermediaire doelgroepen zoals
de bouw. Een aanscherping van de Energieprestatienorm voor woningen en de toepas-
sing van waterbesparend sanitair in het kader van Duurzaam Bouwen hebben geleid tot
aanzienlijke besparingen op het gebruik van aardgas en drinkwater door huishoudens.

3.2 Land- en tuinbouw

• In 1997 zijn de emissies van stikstof en fosfor naar de bodem gedaald met respectie-
velijk 11 en 18%. Deze reducties zijn vermoedelijk incidenteel, omdat ze zijn ver-
oorzaakt door hoge gewasopbrengsten en - in mindere mate - door de varkenspest.

• De ammoniakemissie naar lucht is in 1997 vrijwel constant gebleven. Ondanks de
lagere stikstof-excretie door de varkenspest was de ammoniakemissie in de varkens-
houderij in 1997 bijna 2 miljoen kg hoger dan in 1996. Uit metingen is gebleken dat
leegstaande stallen toch nog ammoniak uitstoten, waarschijnlijk doordat mest in die
stallen is achtergebleven.

• Vrijwel alle landbouwbedrijven die op grond van het Mineralenaangiftesysteem
(MINAS) vanaf 1998 aangifteplichtig zijn, overschreden in het seizoen 1996/1997
de toegestane fosfaatverliezen voor 1998. De stikstofverliesnormen zijn wel
gehaald. Gemiddeld over alle bedrijven in Nederland zijn de verliesnormen voor
zowel fosfaat als stikstof voor 1998 gehaald.
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Inleiding
De doelgroep land- en tuinbouw bestaat uit de sectoren veehouderij, akkerbouw en tuin-
bouw. Deze doelgroep levert een aanzienlijke bijdrage aan vrijwel alle milieuthema’s.
De emissie van ammoniak (naar de lucht) en van stikstof, fosfor en zware metalen (naar
de bodem) is voor meer dan 50% afkomstig uit de agrarische sector. Ook wordt meer
dan de helft van alle chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw gebruikt.
Binnen de doelgroep is de veehouderij veruit de grootste bron van emissies van stikstof
en fosfor naar de bodem en ammoniak en methaan naar de lucht. De emissie van bestrij-
dingsmiddelen is vooral afkomstig uit de akkerbouw. De glastuinbouw is veruit de
grootste bron van CO2-emissies.

Volume-ontwikkelingen
De bruto toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw daalde in 1997 met ruim 6% tot
bijna 14,5 miljard gulden, vooral door een daling van de productie in de varkenshoude-
rij. De glastuinbouw levert sinds enkele jaren de grootste bijdrage aan de bruto toege-
voegde waarde van de totale doelgroep. Deze sector is in 1997 met zo’n 5% gegroeid en
draagt op dit moment voor een derde deel bij aan de bruto toegevoegde waarde. In de
intensieve veehouderij bedroeg de bruto toegevoegde waarde in 1997 slechts ruim 900
miljoen gulden, terwijl deze in 1996 nog zo’n 3,1 miljard gulden bedroeg. Deze sterke
daling is vooral bepaald door de varkenspest.

Het totale volume van de normaal afgezette varkens en biggen lag in 1997 ongeveer
40% lager dan in 1996. Bedrijven die buiten door de varkenspest getroffen gebieden
lagen, hebben in 1997 door de hogere prijzen voor varkensvlees een financieel goed jaar
gehad. De gederfde inkomsten van bedrijven in de varkenspestgebieden zijn groten-
deels gecompenseerd door de EU en de Nederlandse overheid. De varkensstapel was in
1997 circa 5% kleiner dan in 1996. Binnen de varkenspestgebieden was het aantal var-
kens lager dan in 1996 doordat stallen waren geruimd, buiten de pestgebieden waren er
juist meer varkens door het exportverbod. Omdat veel consumenten, mede als gevolg
van de varkenspest, varkensvlees vervingen door pluimveevlees, nam de productie van
pluimveevlees en eieren sterk toe.

Beleid
Het mineralenbeleid is sinds de introductie van het Mineralenaangiftesysteem (MINAS)
per 1 januari 1998 gericht op verliesnormen voor emissies naar lucht en bodem. Op dit
moment hebben vooral de intensieve veehouderijbedrijven met het MINAS te maken.
Eind 1997 is de Wet Herstructurering varkenshouderij door de Tweede Kamer goedge-
keurd. Deze wet moet een aantal problemen in de varkenshouderij oplossen, zoals de
grote milieudruk, problemen ten aanzien van dierenwelzijn en dierengezondheid, en de
aantasting van natuur en landschap in concentratiegebieden. Volgens de wet zal het aan-
tal varkens in de periode 1998-2000 stapsgewijs gereduceerd worden met 20-25%,
afhankelijk van de mate waarin varkensboeren extra veevoermaatregelen nemen. Het
wetsvoorstel is in april 1998 door de Eerste Kamer aanvaard en is op 1 september 1998
in werking getreden.
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Naar aanleiding van de varkenspest in 1997 zijn in de getroffen gebieden diverse maat-
regelen genomen. Dieren in besmette bedrijven en in bedrijven met een hoog risico wer-
den, al dan niet preventief, gedood. Daarnaast was er een verbod op het vervoer van vee
en mest, en sperma, embryo’s en eicellen van varkens. Ook werd een verbod ingesteld
op het fokken van varkens in de haard van het pestgebied. Met die laatste maatregel
wilde de overheid het aantal jonge biggen dat moest worden gedood, beperken. Ten slot-
te is een opkoopregeling ingesteld voor niet-besmette varkensbedrijven in pestgebieden
om problemen voor het welzijn van de dieren in overvolle stallen te voorkomen. In juni
1998 heeft de EU de pestepidemie in Nederland formeel voorbij verklaard en zijn de
meeste maatregelen weer ingetrokken.

Het energiebeleid heeft invulling gekregen door het Convenant Glastuinbouw en Milieu
(GLAMI) van november 1997 en nieuwe Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbe-
tering voor de paddestoelen- en de bloembollensector. Het GLAMI-convenant bevat
integrale milieutaakstellingen en wordt als voorbeeld gezien voor convenanten met
andere sectoren binnen de land- en tuinbouw.

Milieudruk
Een groot deel van de emissies (fosfor-bodem, stikstof-bodem, ammoniak-lucht en
N2O-lucht) uit de land- en tuinbouw is gerelateerd aan het gebruik of de productie van
dierlijke mest en kunstmest. Met name voor de emissies van fosfor-bodem, stikstof-
bodem en ammoniak-lucht is het uitgangspunt bij het berekenen van de emissies dat het
beleid voor 100% is nageleefd. Dit is waarschijnlijk een te optimistische voorstelling
van zaken (zie paragraaf 3.14).

De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is sinds 1995 met ruim 10% verminderd en
bedroeg in 1997 ongeveer 186 miljoen kg. De grootste daling is bereikt bij melkvee en
is met name het gevolg van een vermindering van het aantal melkkoeien in zowel 1996
als 1997. Daarnaast was de excretie per dier in 1996 lager dan in 1995 door de lagere
fosforgehalten in kracht- en ruwvoer. De fosfaatexcretie per dier in de varkens- en
pluimveesector daalde in 1996 al als gevolg van veevoeraanpassingen; in 1997 was de
fosfaatexcretie in de varkenshouderij als gevolg van de varkenspest 4% lager dan in
1996. De fosforemissie naar de bodem (aanvoer minus afvoer) is in 1997 met 18% afge-
nomen ten opzichte van 1996 (figuur 3.2.1), hoofdzakelijk als gevolg van een hogere
gewasafvoer (15%) en een lagere aanvoer van dierlijke mest (3%). Het is nog onduide-
lijk of de relatief hoge gewasafvoer in 1997 een uitzondering was of een herstel van de
relatief droge periode 1994-1996. Als de gewasafvoer in 1998 weer daalt tot het niveau
van 1996 dan zal ook de fosforemissie in 1998 weer op het niveau van 1996 (voor de
varkenspest) liggen. Verwacht wordt dat in de periode 1999-2002 de fosforemissie naar
de bodem weer met ongeveer 10% zal dalen, voornamelijk als gevolg van de Wet Her-
structurering varkenshouderij en de continue daling van het aantal melkkoeien. De fos-
foremissie in 2002 zal al met al nog hoger zijn dan in 1997, omdat de gewasafvoer naar
verwachting blijvend lager zal zijn dan in 1997.
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De hoeveelheid stikstof in dierlijke mest is sinds 1995 met circa 5% gedaald en bereikte
in 1997 een niveau van naar schatting 619 miljoen kg stikstof. Die daling is vooral het
gevolg van de ontwikkelingen in de omvang van de veestapel, waarbij vooral het aantal
melkkoeien afnam. De stikstofexcretie in de varkenshouderij was in 1997 door de var-
kenspest 4% lager dan in 1996. De stikstofemissie naar de bodem (aanvoer minus
afvoer) is tussen 1996 en 1997 met 11% afgenomen door een lagere aanvoer uit kunst-
mest (4%) en dierlijke mest (4%) en een hogere gewasafvoer (4%). In 1998 zal de stik-
stofemissie weer toenemen tot het niveau van 1996 (voor de varkenspest), waarbij is
verondersteld dat de gewasafvoer weer terugvalt naar het niveau van 1995. Geraamd
wordt dat in de periode 1999-2002 de stikstofemissie naar de bodem weer zal dalen, en
wel met 5-10%. Dit is het gevolg van besparing op stikstofkunstmest (8-14%), een lage-
re stikstofopname door gewassen (-9%) en de Wet Herstructurering varkenshouderij en
de continue daling van het aantal melkkoeien (samen 5-6%). Al met al zal de stikstof-
emissie in 2002 echter hoger zijn dan in 1997, waarbij is verondersteld dat de gewasaf-
voer tussen 1997 en 1998 sterk zal dalen.

De berekende ammoniakemissie uit de land- en tuinbouw lag de afgelopen jaren op een
niveau van rond de 140 miljoen kg (zie tekstbox). Na een eerdere daling, die voorname-
lijk veroorzaakt werd doordat bedrijven geleidelijk verplicht werden hun mest op emis-
siearme wijze aan te wenden, zijn deze ammoniakemissies uiteindelijk gestabiliseerd.
De ammoniakemissie in de varkenshouderij was in 1997 bijna 2 miljoen kg hoger dan in
1996, ondanks de lagere stikstofexcretie. Uit metingen is echter gebleken dat uit de ont-
ruimde stallen nog steeds ammoniakemissie heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk is dit
veroorzaakt door mest die in de stallen is achtergebleven.
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Figuur 3.2.1 Milieudruk door de land- en tuin-
bouw, 1980-1997.



In 1998, het eerste jaar van het MINAS, valt ongeveer de helft van de landbouwbedrij-
ven onder deze regeling. Op deze bedrijven gelden verliesnormen voor stikstof (bodem
en lucht tezamen) en fosfor. In het seizoen 1996/1997 lag het stikstofoverschot op de
aangifteplichtige bedrijven gemiddeld zo’n 5 kg onder de verliesnorm van 1998. De
fosfaatverliesnorm werd daarentegen op vrijwel geen enkel aangifteplichtig bedrijf
gehaald. Om niet met heffingen geconfronteerd te worden, moeten boeren hun bedrijfs-
voering dan ook aanpassen. Mogelijkheden zijn (meer) mest afvoeren, de veebezetting
aanpassen, nauwkeuriger bemesten, aanpassen van het voederrantsoen of overtollig
(jong) vee afstoten. Het is het meest waarschijnlijk dat boeren meer mest gaan afvoeren
naar andere bedrijven. Daardoor zullen de nationale emissies niet noemenswaardig
dalen. Gemiddeld over alle landbouwbedrijven in Nederland werden de verliesnormen
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Sinds 1993 worden op een aantal locaties in
Nederland ammoniakconcentraties in lucht geme-
ten (zie ook paragraaf 4.3). In de metingen is geen
duidelijke afname van de concentratie waarneem-
baar. De berekende afname van de emissie tussen
1993 en 1995 weerspiegelt zich dus nog niet in
een afname van de gemeten ammoniakconcentra-
ties in de lucht. Een afname kan echter enigszins
gemaskeerd worden door meteorologische facto-
ren. Dit verklaart de discrepantie tussen emissie-
berekeningen en concentratiemetingen echter ten
dele. Indien de concentratiemetingen vertaald
worden naar emissies, zou de ammoniakemissie
uit de landbouw ongeveer de helft hoger zijn dan
de berekende emissie (figuur 3.2.2).

Een deel van deze discrepantie wordt ook veroor-
zaakt doordat het emissiereducerende effect van
het onderwerken van de mest wordt overschat.
Metingen aan emissiearme uitrij-apparatuur geven
aan dat de huidige emissiefactoren te laag zijn.
Tevens blijkt de wijze van omgaan met deze appa-
ratuur grote invloed te hebben op de bereikte
emissiereductie. Onduidelijk is nog hoe deze gege-
vens gebruikt kunnen worden bij de berekening
van ammoniakemissies. Een aantal instellingen
zoekt momenteel naar een verdere verklaring van
de verschillen. Dit onderzoek moet uitmonden in
een breed gedragen, nieuw protocol voor het bere-
kenen van de ammoniakemissies in Nederland.
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van 1998 wel gehaald in het seizoen 1996/1997. Geconcludeerd kan worden dat binnen
Nederland nog ruimte is om mest te transporteren van overschotbedrijven naar andere
bedrijven.

De CO2-emissie uit de land- en tuinbouw daalde in 1997 licht tot 9,1 miljard kg. De
warmtelevering via warmte/kracht-installaties van energiedistributiebedrijven en via de
restwarmte van elektriciteitscentrales aan de glastuinbouw is de afgelopen paar jaar
sterk gestegen. In 1997 was dit opgelopen tot 11,5% van het totale energiegebruik in de
glastuinbouw. Hierdoor werd 7-8% op het energiegebruik van deze sector bespaard. De
energie-efficiency was in 1997 ruim 40% beter dan in 1980; de doelstellingen luiden
50% verbetering in 2000 en 65% in 2010, beide ten opzichte van 1980.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw is tussen 1996 en 1997
gestegen met 8%. De stijging wordt veroorzaakt doordat de geregistreerde afzet van ove-
rige middelen (met name minerale oliën) en fungiciden is toegenomen met respectievelijk
ruim 60 en 20%. Tegenover deze stijgingen stond een afname bij de andere categorieën:
ruim 15% bij de insecticiden, 3% bij de herbiciden en 10% bij de grondontsmetters. De
forse toename van de overige middelen is te verklaren uit de toetreding in 1997 van nieu-
we leden tot Nefyto. Hierdoor werd de afzet van bestrijdingsmiddelen van deze bedrijven
voor het eerst in de statistieken meegenomen. De stijging van het fungicidengebruik is het
gevolg van een relatief natte zomer; het gebruik was zelfs hoger dan in de referentieperio-
de 1984-1988 uit het Meerjarenplan Gewasbescherming (zie ook paragraaf 4.5).

De wateronttrekking voor beregening op landbouwbedrijven is in de periode 1990-1996
gestegen. Het beregend areaal is in die periode circa 10% uitgebreid en de intensiteit
van beregening lag in 1995 hoger dan in de jaren daarvoor. In 1996 is het beregend are-
aal met 4% en de intensiteit met 7% afgenomen. Het totale watergebruik voor berege-
ning nam met 11% af tot 228 miljoen m3. Het gebruik van grondwater voor beregening
is gedaald van ruim 173 miljoen m3 naar 140 miljoen m3. Het aantal hectares dat met
grondwater beregend wordt, is het grootst op de zandgebieden in Gelderland, Overijs-
sel en Noord-Brabant. In deze gebieden is ook de verdrogingsproblematiek het grootst
(zie paragraaf 4.9). Het gebruik van leidingwater op land- en tuinbouwbedrijven is
gedaald van 88 miljoen m3 in 1994 en 1995 naar 81 miljoen m3 in 1996. Het is ondui-
delijk of deze daling het gevolg is van overschakeling op particuliere grondwaterwin-
ning.

3.3 Industrie

• Nadat de emissies van NOx en SO2 in de periode 1985-1995 zijn gedaald, zijn ze
vanaf 1995 gestabiliseerd door de groei binnen de industrie. Voor de komende jaren
wordt weer een daling van de SO2-emissie verwacht, terwijl de NOx-emissies vrij-
wel constant zullen blijven. De emissie van CO2 is in de periode 1990-1997 nage-
noeg constant geweest.
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• De energiebesparing die in de periode 1989-1995 binnen de industrie is bereikt, is
voor 40-60% het gevolg van het energiebesparingsbeleid (MJA en WKK). De
bereikte SO2- en NOx-emissiereducties in deze periode zijn voor 75-90% het gevolg
van het verzuringsbeleid.

Inleiding
Tot de doelgroep industrie behoort de hele bedrijfstak industrie, exclusief de raffinade-
rijen. De doelgroep omvat circa 50.000 bedrijven, waarvan er ongeveer 1500 meer dan
100 werknemers in dienst hebben. Meer dan 90% van de milieubelasting wordt veroor-
zaakt door de circa 300 grootste bedrijven. De industrie draagt door haar activiteiten bij
aan alle milieuthema’s. Een aantal onderwerpen (zoals zware metalen, afval, fijn stof en
VOS) wordt in deze Milieubalans niet expliciet behandeld, omdat ten opzichte van
vorig jaar nauwelijks nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Voor het over-
zicht van de totale milieudruk door de industrie wordt verwezen naar bijlage 1.

Volume-ontwikkelingen
De industrie droeg in 1997 zo’n 19% bij aan het Bruto Binnenlands Product. De bruto
toegevoegde waarde van de industrie is in de periode 1990-1997 met ruim 13% geste-
gen. Ten opzichte van 1995 bedroeg de groei 5,7%. Als gevolg van deze groei is de
daling van de emissies van SO2 en NO

X
, die in de periode vóór 1995 heeft plaatsgevon-

den, gestagneerd. De sectorstructuur binnen de industrie is in de periode 1990-1997
licht veranderd: de aandelen van de chemische industrie en de voedings- en genotmid-
delenindustrie zijn toegenomen, ten koste van de overige industrie. 

Beleid
In het doelgroepenbeleid industrie streeft de overheid ernaar om met bedrijfstakken
convenanten af te sluiten over reductiedoelstellingen voor emissies en afval (voor 2000
en 2010), en over taakstellingen voor energiebesparing, bodemsanering, verstoringsas-
pecten en milieuzorg. De afspraken worden als Integrale Milieu Taakstelling (IMT)
vastgelegd in milieuconvenanten. Tot nu toe zijn acht convenanten afgesloten. Deze
dekken circa 80% van de totale milieudruk door de industrie. Naar verwachting zullen
de meeste daarin opgenomen taakstellingen voor 2000 worden gehaald. Voor de basis-
metaal vormen de taakstellingen voor NO

X
en SO2 echter een knelpunt. Datzelfde geldt

voor de verbrandingsemissies van NO
X

en SO2 in de chemische industrie; de taakstellin-
gen voor procesemissies zullen naar verwachting wel worden gehaald.

Inmiddels zijn 30 industriële Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering (MJA’s)
afgesloten waarvan er acht onderdeel uitmaken van de genoemde milieuconvenanten.
Meer dan 90% van het industriële energiegebruik is gedekt door de MJA’s (exclusief
non-energetisch gebruik van energiedragers). Gemiddeld geldt als doelstelling om voor
het jaar 2000 een energie-efficiencyverbetering van 20% ten opzichte van 1989 te beha-
len. Naar verwachting zal de MJA-aanpak na 2000 worden voortgezet. In deze tweede
generatie MJA’s zullen niet alleen het verder verhogen van de proces-efficiency van
belang zijn, maar ook de verbetering van product-efficiency (dematerialisatie, herge-
bruik) en industriële samenwerking (onder andere duurzame bedrijventerreinen).
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Binnen de chemische industrie worden voor NO
X

de mogelijkheden voor een branche-
brede aanpak met een systeem van kostenverevening onderzocht. Daartoe zullen bedrij-
ven in hun tweede ronde bedrijfsmilieuplannen (BMP-2) aangeven welke NO

X
-reduce-

rende maatregelen tegen welke kosten mogelijk zijn. Met deze informatie zal bekeken
worden waar de meest kosteneffectieve investeringen gedaan kunnen worden. Het is de
bedoeling dat alle NO

X
-uitstotende bedrijven via een vereveningssysteem aan die inves-

teringen meebetalen. Het is te verwachten dat het systeem niet beperkt blijft tot de che-
mische industrie, aangezien het kabinet de voorkeur geeft aan een brede invoering bin-
nen de industrie, de raffinaderijen en de energiesector.

Milieudruk
Het energiegebruik van de industrie is in de periode 1995-1997 met 0,8% gestegen
(figuur 3.3.1). De efficiency (het energiegebruik per eenheid productie) was in 1996 ten
opzichte van 1989 met 12,5% verbeterd; vergeleken met 1995 bedroeg de verbetering
ruim 2%. Daarmee is de in 1995 opgelopen vertraging ingehaald. Gelet op de geplande
en in gang gezette energiebesparingsmaatregelen is het zeer waarschijnlijk dat de doel-
stelling voor 2000 wordt gehaald. Enkele sectoren liggen niet op schema. Het gaat daar-
bij echter vooral om sectoren die slechts een bescheiden aandeel hebben in het indus-
triële primaire energiegebruik (samen minder dan 5%).

Door de Universiteit Utrecht is nagegaan hoe groot de invloed van het MJA-beleid is
geweest op de efficiencyverbetering die tot 1995 behaald is. Daartoe zijn in een repre-
sentatieve selectie van negen industriële sectoren de maatregelen gecategoriseerd die
geleid hebben tot de efficiencyverbetering. Deze negen sectoren dekten 80% van het
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Figuur 3.3.1 Milieudruk door de industrie,
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energiegebruik van de industriële MJA’s. In tabel 3.3.1 zijn de bijdragen van de onder-
scheiden maatregelcategorieën aan de totale energiebesparing van de onderzochte sec-
toren in de periode 1989-1995 weergegeven. Ook is een schatting van de invloed van
het MJA-beleid gegeven, waarbij verondersteld is dat de MJA’s specifiek op energiebe-
sparing gerichte maatregelen sterk hebben bevorderd en veel minder de vervangingsin-
vesteringen en investeringen in warmte/kracht-installaties (WKK). De investeringen in
WKK zijn wel door andere factoren gestimuleerd, zoals subsidieregelingen, het project-
bureau warmte/kracht en de actieve rol van energiedistributie en -productiebedrijven.

De door MJA-beleid gestimuleerde besparing op energiegebruik is 30-50%. Inclusief
WKK-beleid is de totale gerealiseerde besparing van de onderzochte sectoren voor 40-
60% het gevolg van energiebesparingsbeleid. Dit stemt redelijk overeen met de ver-
wachtingen die bestonden toen de Nota Energiebesparing werd opgesteld (1993): een
verdubbeling van het tempo in energie-efficiencyverbetering ten opzichte van ongewij-
zigd beleid.

De CO2-emissie is in de periode 1995-1997 met ongeveer 0,9% gedaald, bij een stijging
van de bruto toegevoegde waarde met 5,7%. De CO2-emissie zal naar verwachting in
2002 zijn toegenomen, afhankelijk van het economische scenario met 12 tot 16% ten
opzichte van 1997. Voor de broeikasgasemissies samen (CO2, N2O en CH4) wordt in
2002 een stijging verwacht van 9 tot 12% ten opzichte van 1997.

De NO
X
-emissie, voor ruim 80% het gevolg van verbrandingsprocessen, is in de periode

1995-1997 met 2,2% gestegen tot 62,6 miljoen kg. Naar verwachting zal de NO
X
-emis-

sie bij het ‘behoedzame’ scenario in 2002 dalen tot 59 miljoen kg en bij het ‘gunstige’
scenario tot 62 miljoen kg. De taakstelling voor 2000 van 28 miljoen kg zoals geformu-
leerd in NMP2 zou daarmee niet gehaald zijn. Inmiddels heeft het kabinet de taakstel-
ling echter gewijzigd in een gezamenlijke taakstelling van 67 miljoen kg (voor het jaar
2005) voor de sectoren industrie, raffinaderijen en energiebedrijven.
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Tabel 3.3.1 Geschat aandeel van maatregelcategorieën in de totale efficiencyverbetering van de onderzochte
sectoren1 en de invloed van het MJA-beleid, 1989-1995 (Bron: Universiteit Utrecht).

Maatregelcategorie Aandeel Efficiency- Invloed MJA-beleid
(in %) verbetering (PJ)

‘Good housekeeping’ 12 5,8 volledig
Vervangingsinvesteringen 21 10,4 beperkt
Energiebesparingsinvesteringen 32 15,6 vrijwel volledig
Warmte/kracht-installaties 20 9,9 beperkt
Overige oorzaken 16 7,7 geen

TOTALE BESPARINGEN 100 49,4

1) Chemie, ijzer en staal, grof keramiek, glas, papier en karton, groente en fruit, margarine, olie en vetten, textiel en nat-
wasserijen.



Met behulp van een soortgelijke methodiek als voor energie is gebruikt, is geschat in
welke mate de reductie van de NO

X
-emissies in de periode 1985-1995 door het verzu-

ringsbeleid tot stand is gekomen (tabel 3.3.2). Op NO
X

waren in deze periode twee
besluiten van toepassing: het BEES (Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties, 1987) en
het Besluit Emissie-Eisen NO

X
salpeterzuurfabrieken (1987). Daarnaast zijn in de

IMT’s taakstellingen vastgesteld.

De invloed van het verzuringsbeleid op de NO
X
-emissiereductie wordt geschat op 75-

90%. Gezien het feit dat de meeste NO
X
-maatregelen gepaard gaan met kosten die niet

worden terugverdiend, zal de beleidsinvloed eerder in de buurt van de hoge dan van de
lage variant liggen. Bovendien mag worden verondersteld dat energiebesparingsmaatre-
gelen weliswaar niet door het verzuringsbeleid zijn gestimuleerd, maar wel - voor onge-
veer de helft - door het energiebesparingsbeleid.

De SO2-emissie is in de periode vanaf 1995 met 4,3% gestegen, tot 31,1 miljoen kg.
Naar verwachting zal de SO2-emissie in 2002 ten opzichte van 1997 met 26 tot 29% zijn
gedaald, afhankelijk van het economische scenario. De hoeveelheid SO2 komt daarmee
op 22 à 23 miljoen kg. De taakstelling voor 2000 van 15 miljoen kg (NMP3) zal dus
naar verwachting niet worden gehaald.

In de periode 1985-1995 is de emissie van SO2 door de industrie gedaald tot 30 miljoen
kg. Zonder maatregelen zou - op basis van de groei van de industrie - de emissie in 1995
circa 53 miljoen kg hoger zijn geweest (tabel 3.3.3). In de periode 1985-1995 zijn twee
besluiten op de SO2-emissies van toepassing geweest: het BEES en het Besluit Zwavel-
gehalte brandstoffen (1994). Daarnaast zijn taakstellingen vastgesteld in de IMT’s bin-
nen het doelgroepenbeleid industrie.

Net als bij NOx wordt de invloed van het verzuringsbeleid op de SO2-emissiereductie
geschat op 75-90%. 
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Tabel 3.3.2 Geschat aandeel van maatregelcategorieën in de NOx-emissiereductie in de industrie
en de invloed van het verzuringsbeleid, 1985-1995.

Maatregelcategorie Aandeel Emissie- Invloed verzurings-
(in %) reductie beleid

(miljoen kg)

Procesaanpassingen 6 2,6 volledig
Selectieve catalytische reductie (SCR) 16 7,4 volledig
Vervanging van installaties 19 8,9 volledig
Sluiting van installaties 2 1,1 volledig
Lage-NOx energieopwekking en -besparing 32 14,5 volledig
Energiebesparing 11 4,9 geen
Overige oorzaken 14 6,6 onbekend

TOTALE REDUCTIE 100 46



Gebruik van grondwater
Water wordt in de industrie toegepast als proceswater, transportmedium, voor stoom-
productie, koeling, verwarming, luchtbevochtiging, reiniging en voor sanitaire doelein-
den. Een deel van het water wordt betrokken van de openbare watervoorziening. Daar-
naast voorzien de industriële bedrijven in hun waterbehoefte door zelf grond- en
oppervlaktewater te winnen. Besparingsdoelstellingen voor waterverbruik zijn ver-
woord in het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (1993). Voor de industrie
is de besparingsdoelstelling er vooral op gericht de eigen winning van grondwater te
verminderen, vooral indien het water wordt gebruikt voor (doorstroom-)koeling. Voor
alle industriële sectoren is voor het jaar 2000 een doelstelling geformuleerd van 40%
waterbesparing ten opzichte van de prognose bij ongewijzigd beleid. De totale industrie
lijkt met een inmiddels bereikte efficiencyverbetering van meer dan 30% goed op sche-
ma te liggen, ondanks het feit dat met name de chemische industrie duidelijk achterligt
(minder dan 5% efficiencyverbetering).

Maatregelen die geleid hebben tot een vermindering van het verbruik of de winning van
water zijn omschakeling naar minder of niet waterverbruikende processen, hergebruik
van water en inzet van oppervlaktewater in plaats van grondwater. Belangrijke invloe-
den op de vermindering van de waterwinning - in het bijzonder grondwater - en het
waterverbruik zijn de invoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO,
1970) en het provinciaal beleid voor grondwatergebruik.

3.4 Raffinaderijen

• Door milieumaatregelen en grootschalige moderniseringen daalt de uitstoot van vrij-
wel alle stoffen (SO2, NOx, VOS, stof, olie) bij de Nederlandse raffinaderijen
gestaag. Het raffinageproces wordt echter steeds complexer waardoor de energie-
vraag en de CO2-uitstoot blijven stijgen.
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Tabel 3.3.3 Geschat aandeel van maatregelcategorieën in de SO2-emissiereductie in de industrie en de
invloed van het verzuringsbeleid, 1985-1995.

Maatregelcategorie Aandeel Emissie- Invloed verzurings-
(in %) reductie beleid

(miljoen kg)

Zwavelarme brand- en/of grondstof 36 19,2 in belangrijke mate
Ontzwaveling rookgassen 19 9,9 volledig
Procesaanpassingen 19 10,1 volledig
Sluiting of productieverlaging 12 6,6 gedeeltelijk
Onbekend 14 7,2 onbekend

TOTALE REDUCTIE 100 53



• De energie-efficiency van de Nederlandse raffinaderijen is in vergelijking met het
buitenland al hoog. Daardoor is de overeengekomen meerjarendoelstelling voor
energie-efficiencyverbetering tamelijk bescheiden (10% tussen 1989 en 2000). Naar
verwachting wordt deze doelstelling gehaald.

Inleiding
In het milieubeleid zijn de raffinaderijen vanwege hun specifieke milieuproblemen en
hun strategisch belang gedefinieerd als een aparte doelgroep. De raffinaderijen zijn
voornamelijk gevestigd in Rijnmond. Ze hebben een belangrijk aandeel in de verzuren-
de emissies (SO2: 41%; NO

X
: 4%) en in de emissies van CO2 (6%) en fijn stof (11%).

De lokale milieudruk betreft voornamelijk verstoring door geluid en geur, licht- en hori-
zonvervuiling en de belasting van het oppervlaktewater met olie.

Volume-ontwikkelingen
Sinds het midden van de jaren ’80 is de fysieke productie van de raffinaderijen met 40%
gestegen, maar in 1997 is deze licht gedaald (-1,4%). De sector zet bijna de helft van zijn
producten af in het buitenland, terwijl een derde van de productie is bestemd voor de bin-
nenlandse markt. De overige 20% betreft bunkers (kerosine en gasolie/zware stookolie
voor internationale lucht- en scheepvaart). De bruto toegevoegde waarde van de sector
nam sneller toe dan de fysieke productie, doordat de productenmix verschoof naar meer
waardevolle, lichte producten. Naar verwachting zal de productie in de periode 1998-
2002 met circa 6% toenemen. De productenmix volgt de vraagontwikkeling op de markt
zodat het aandeel kerosine, diesel en in mindere mate benzine groter zal worden.

Het proces van modernisering en herstructurering dat in de jaren ’80 is ingezet, zal de
komende jaren doorzetten. De raffinaderij van Nerefco in Pernis gaat in 1998 groten-
deels dicht, terwijl de vestiging Europoort wordt vergroot en gemoderniseerd. In 1997
heeft Shell-Pernis het omvangrijke project PER+ afgerond. Hierdoor is Shell minder
afhankelijk van de kwaliteit van de ruwe olie en kan het bedrijf flexibeler op de markt-
vraag reageren. Met de nieuwe installaties zullen veel meer waardevolle ‘lichte’ produc-
ten kunnen worden gemaakt ten koste van de productie van stookolie. De milieudruk zal
door PER+ dalen: de emissie van SO2 en NO

X
met respectievelijk 10 en 5 miljoen kg,

terwijl de stofemissies halveren. Door de nieuwe processen en de diepere conversie
neemt het energiegebruik echter toe, waardoor de CO2-emissie met 1 miljard kg stijgt.
Deze CO2 wordt mogelijk voor een deel aan de glastuinders geleverd voor bemestings-
doeleinden, waardoor circa 2% van de CO2-emissie bij de glastuinbouw kan worden
vermeden.

Beleid
Het milieubeleid bereikt de raffinaderijen via het doelgroepen- en het productenbeleid.
Het doelgroepenbeleid is vooral gericht op emissiereducties van SO2, NO

X
, VOS, stof,

olie naar water en op verbetering van de energie-efficiency. Voor SO2 en NO
X

gelden de
rookgasconcentratienormen uit het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties (BEES).
Daarnaast heeft de sector met de overheid een emissieplafond afgesproken voor de jaar-
lijkse SO2-emissie van 36 miljoen kg in het jaar 2000. Het NMP3 stelt een systeem van
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kostenverevening in het vooruitzicht waarmee de NO
X
-emissies van centrales, raffina-

derijen en energie-intensieve industrieën gezamenlijk zo voordelig mogelijk worden
gereduceerd. De VOS-emissies worden bestreden via het plan KWS2000. Emissies van
CO2 worden indirect bestreden door de Meerjarenafspraak (MJA) voor energie-effi-
ciencyverbetering. In de MJA is afgesproken dat de raffinaderijen komen tot een ener-
gie-efficiencyverbetering van 10% tussen 1989 en 2000. Dit is een beduidend lager per-
centage dan de 20% die gemiddeld voor de industriële MJA’s geldt. De sector heeft
echter gewezen op zijn ten opzichte van het buitenland hoge efficiency en heeft daarmee
deze MJA-doelstelling kunnen beargumenteren. Via het vergunningenspoor worden
eisen gesteld aan de milieubelasting van bodem, water en aan verstorende effecten van
geluid en geur.

Het productenbeleid betreft vooral de beperking van het zwavelgehalte in stookolie en
diesel en van het benzeen- en loodgehalte in benzine en in de toekomst ook van het zwa-
vel- en aromaatgehalte van benzine. Hierdoor komen bij eindgebruikers minder emis-
sies vrij. Bij raffinaderijen zijn voor de productie van deze schonere producten echter
extra bewerkingsstappen nodig, hetgeen meer energie vergt. Dit extra energiegebruik
leidt tot hogere emissies bij raffinaderijen (afwenteling).

Milieudruk
De emissies van de raffinaderijen zijn voor het overgrote deel het gevolg van het eigen
energiegebruik: verbranding van residuale stookolie, petroleumcokes, raffinaderijgas en
aardgas.

Voor de verzurende emissies is sprake van ontkoppeling: terwijl de (fysieke) productie
en de bruto toegevoegde waarde van raffinaderijen toenamen, daalden de emissies van
SO2 met 24% en NO

X
met 19% in de periode 1990-1997 (figuur 3.4.1). Vanaf het mid-

den van de jaren ’80 is het gebruik van stookolie gedaald ten gunste van het gebruik van
gassen. Dit heeft geresulteerd in een belangrijke reductie van SO2- en NO

X
-emissies.

Ook is het zwavelgehalte in de gebruikte stookolie verlaagd en zijn NO
X
-reducerende

technieken bij branders toegepast.

Bij de emissies van VOS, stof en olie naar water was eveneens sprake van ontkoppeling;
deze daalden in de periode 1990-1997 met respectievelijk 33, 25 en 49%, terwijl de
bruto toegevoegde waarde verder toenam. VOS-emissies zijn vooral gereduceerd door
het plaatsen van drijvende daken en hun afdichtingen bij opslagtanks. Stofemissies
namen af door het stoken van olie met een lager zwavelgehalte en door het installeren
van stoffilters. De emissies van olie naar water werden gereduceerd door betere behan-
deling van het afvalwater en door intensievere controle van de leidingen.

Het energiegebruik en daarmee de CO2-emissies van de raffinaderijen blijven toenemen.
Deze toename houdt ongeveer gelijke tred met de fysieke productie. Daarbij kunnen
twee kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste is de kwaliteit en de samenstelling van
het productenpakket veranderd (meer lichte, schonere producten), hetgeen in principe
aanzienlijk meer energie vraagt. Door verbeteringen van de energie-efficiency zijn deze
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structuureffecten grotendeels gecompenseerd. Naar verwachting wordt de MJA-doelstel-
ling voor energie-efficiency van 10% in 2000 gehaald, vooral door de groei van warm-
te/kracht-vermogen binnen de sector. Ten tweede blijft de CO2-emissie achter bij het
energiegebruik door het groeiend aandeel van gassen binnen het energiegebruik.

De komende jaren worden belangrijke reducties verwacht voor alle relevante stoffen
met uitzondering van CO2. De SO2-emissies zullen dalen door verdere aanscherping
van de BEES-norm, hetgeen of procesgeïntegreerde maatregelen vereist dan wel voor-
zieningen zoals zwavelarme brandstof of rookgasreiniging. De mogelijke invoering van
een kostenvereveningssysteem voor NO

X
zal vooral leiden tot verdere implementatie

van lowNO
X
-branders en rookgasreinigers (SCR).

3.5 Energievoorziening

• De emissies van NOx en SO2 van elektriciteitscentrales zijn in 1997 met respectieve-
lijk circa 15 en 20% gedaald. De doelstellingen voor 2000 zullen naar verwachting
worden gehaald.

• Het aandeel duurzame energie in Nederland bedroeg in 1995 0,8% van het totale
energiegebruik. Dit is lager dan het gemiddelde aandeel in de Europese Unie. In
1996 en 1997 is het aandeel in Nederland gestegen. Het Regeerakkoord voorziet in
een verdere stimulering van duurzame energie.

Inleiding
De doelgroep energievoorziening omvat bedrijven met de volgende kernactiviteiten:
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winning van olie en gas, transport en distributie van gas, elektriciteit en warmte, en de
productie van elektriciteit en warmte. Deze doelgroep heeft een groot aandeel in de
emissies met betrekking tot de thema’s Verzuring en Klimaatverandering. Deze para-
graaf besteedt speciale aandacht aan de productie van duurzame energie in Nederland in
vergelijking met andere Europese landen.

Beleid
Voor het thema Klimaatverandering is na de internationale klimaatconferentie in Kyoto
een reductie van de Europese broeikasgassen van 8% in 2010 ten opzichte van het basis-
jaar afgesproken. Nederland zet onder voorbehoud in op 6% reductie van broeikasgas-
sen. Daarbij biedt het Kyoto-protocol mogelijkheden om emissies in het buitenland te
compenseren, wat met name voor de energiesector interessant is (zie paragraaf 4.2). De
Uitvoeringsnota klimaatbeleid zal naar verwachting begin 1999 een uitwerking van de
doelstelling voor de doelgroep energievoorziening geven. Het klimaatbeleid voor de
energiesector is momenteel vooral gericht op het stimuleren van duurzame energiepro-
ductie en de reductie van de methaanemissies bij de olie- en gaswinning.

Het programma Duurzame energie in opmars (1997) heeft als doelstelling dat in 2020
het aandeel duurzaam geproduceerde energie 10% van het totale energiegebruik
bedraagt, met als tussendoelstelling 3% in het jaar 2000. Jaarlijks is 95 miljoen gulden
beschikbaar voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratieprojecten om de prijs-presta-
tieverhouding van duurzame energie te verbeteren. De marktpenetratie wordt verder
gestimuleerd door fiscale stimuleringsregelingen zoals de VAMIL en door bestuurlijke
knelpunten (bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing van windenergie) aan te pakken. Elektri-
citeitsproductie met behulp van duurzame energiebronnen wordt met ingang van januari
1998 extra gestimuleerd door ‘groene’ stroom vrij te stellen van de Regulerende Ener-
giebelasting (REB). Hierdoor kunnen de distributiebedrijven het verschil tussen de aan-
biedingsprijs van ‘groene’ en ‘gewone’ stroom terugbrengen met 3,5 cent/kWh.

Met de olie- en gaswinningsbedrijven is een integrale milieutaakstelling (IMT) overeen-
gekomen, waarin voor alle relevante stoffen (waaronder methaan) emissiereductiedoel-
stellingen zijn geformuleerd.

Het milieubeleid voor de energiesector richt zich daarnaast op de verzurende emissies.
Voor de individuele elektriciteitsproductie-eenheden gelden de emissie-eisen uit het
Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties (BEES). In het NMP3 is een kostenvereve-
ningssysteem aangekondigd voor NO

X
-emissies. Daarnaast heeft de overheid met de

elektriciteitscentrales een convenant gesloten over het reduceren van de NO
X
- en SO2-

emissies tot en met het jaar 2000.

Milieudruk

Olie en gaswinning, transport en distributie
De methaanemissies bij olie- en gaswinning zijn na 1993 gestegen als gevolg van de
sterk toegenomen offshore gasproductie. Door met name het terugdringen van de
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afblaas- en affakkelemissies is de emissie van methaan in 1997 echter gedaald tot ruim
90 miljoen kg. De doelstelling uit het convenant van de winningssector (-10% tussen
1990 en 2000) lijkt daarmee binnen bereik te liggen. Bij transport en distributie is door
afzetvermindering en door verdere beperking van lekkageverliezen eveneens een reduc-
tie bereikt. In 1997 is daardoor de methaanemissie van de gehele energiesector met circa
16% gedaald.

Productie van elektriciteit
Het totale binnenlandse energiegebruik in Nederland steeg in 1997 met circa 2,2% ten
opzichte van 1996. De elektriciteitsvraag nam naar verhouding sterker toe, met circa
3,3% ten opzichte van 1996. Ondanks de toegenomen elektriciteitsvraag is de productie
van de centrales door de jaren heen vrijwel constant gebleven. De elektriciteit wordt in
toenemende mate decentraal geproduceerd met warmte/kracht-installaties en in mindere
mate met duurzame energiebronnen. Vanaf 1995 is de decentrale productie van elektri-
citeit met 27% toegenomen en voorzag in 1997 in 26% van de binnenlandse vraag.

Op 1 januari 1998 stond in Nederland naar schatting 6700 MWe warmte/kracht-vermo-
gen opgesteld. De doelstelling voor het jaar 2000 (8000 MWe) wordt zeer waarschijn-
lijk gehaald. Het toegenomen decentrale vermogen zorgde voor een overcapaciteit aan
opgesteld vermogen. Naast de geplande buitengebruikstelling van centrales volgens het
Elektriciteitsplan zullen de Samenwerkende elektriciteitsproduktiebedrijven (Sep) in
1998 en 1999 daarom 1500 MWe opgesteld vermogen extra uit bedrijf nemen.

In de periode 1980-1997 zijn de emissies van NO
X

en SO2 fors gedaald, ondanks een
vrijwel onveranderde omvang van de elektriciteitsproductie door de centrales (figuur
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3.5.1). Dit is het gevolg van vervanging van oude centrales door nieuwe die efficiënter
en schoner zijn en door het treffen van maatregelen bij bestaande centrales. De SO2-
emissies lagen volgens de derde voortgangsrapportage van het convenant met de Sep in
1994 en 1995 al onder het niveau van de doelstelling voor 2000. In 1996 werd minder
kolen gebruikt, maar door een hoger zwavelgehalte van de kolen overschreed de totale
SO2-uitstoot dat jaar de doelstelling voor 2000. Door het buiten bedrijf stellen van de
Maas-6-centrale, een vermindering van het kolengebruik en een daling van het zwavel-
gehalte van de ingezette kolen daalden de emissies in 1997 naar verwachting met 3,7
miljoen kg. Daarmee bleef de emissie onder het niveau van de 2000-doelstelling.

De NO
X
-uitstoot is in 1997 met circa 15% gedaald. De daling wordt met name veroor-

zaakt door het buiten bedrijf stellen van de Maas-6-centrale en de installatie van een
deNO

X
-rookgasreiniging bij de Amercentrale. Hiermee zijn alle mogelijkheden voor

reductiemaatregelen bij bestaande centrales uit het convenant afgerond en zal verdere
NO

X
-reductie gaan plaatsvinden door het uit gebruik nemen van oude eenheden en het

plaatsen van nieuwe eenheden. De NO
X
-doelstelling voor 2000 zal naar verwachting

worden gehaald.

De CO2-emissies lopen vrijwel gelijk op met de omvang van de elektriciteitsproductie.
In 1997 gebruikten de centrales minder energie dan in 1996. De CO2-emissies bij elek-
triciteitscentrales zijn in 1997 ruim 1% gereduceerd ten opzichte van 1996.

De totale hoeveelheid afval van de energiesector is in 1997 met 4% toegenomen tot
circa 1,5 miljard kg. Reststoffen uit de kolencentrales (vliegas, bodemas en rookgasont-
zwavelingsgips) vormen meer dan 95% van de totale hoeveelheid afval in de energie-
sector. Deze stoffen worden op het moment nuttig toegepast in de cementindustrie en in
de wegen- en de woningbouw. Invoering van een stralingsprestatienorm voor nieuw te
bouwen woningen zal echter indirect een grens stellen aan de toepassing van deze rest-
stoffen in de woningbouw (zie paragraaf 4.5).

Duurzame energie
Het aandeel duurzame energie was in Nederland en het Verenigd Koninkrijk in 1995
minder dan 1% van het totale energiegebruik (tabel 3.5.1). Hiermee bleven Nederland
en het Verenigd Koninkrijk ver onder het gemiddelde aandeel van duurzame energie in
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Kernenergie in Nederland

Na sluiting van de kerncentrale in Dodewaard in
maart 1997, vindt commerciële productie van
kernenergie in Nederland alleen nog plaats in de
centrale van Borssele. In 1997/1998 heeft deze
centrale tijdelijk stilgelegen voor een revisie. Het
aandeel van kernenergie in de totale elektriciteits-
productie bleef daardoor in 1997 beperkt tot circa
2%. Met de gedane investering van 470 miljoen
gulden zou de kerncentrale Borssele technisch
gezien tot 2007 kunnen doordraaien. In 1994 is
echter een politiek besluit genomen om de centra-

le al in het jaar 2004 te sluiten. Vervanging van de
elektriciteitsproductie van Dodewaard door ander
vermogen zal jaarlijks zo’n 0,3 miljard kg CO2, 0,2
miljoen kg SO2 en 0,4 miljoen kg NOx extra uit-
stoot opleveren, uitgaande van inzet van kolen.
Een vergelijkbare substitutie bij sluiting van Bors-
sele zal leiden tot stijging van de Nederlandse
emissies met circa 1,5% voor CO2 en SO2 en zo’n
0,7% voor NOx. De hoeveelheid radioactief afval
en de veiligheidsrisico’s die daaraan verbonden
zijn zullen door sluiting afnemen.



de Europese Unie. Ook Japan en de Verenigde Staten hadden met respectievelijk 3 en
5% duurzame energie een groter aandeel. Denemarken en Frankrijk hadden in 1995 het
grootste aandeel duurzame energie met zo’n 7% van het totale energiegebruik. Neder-
land verkrijgt duurzame energie voornamelijk uit de verbranding van afval en een klein
deel uit windenergie (figuur 3.5.2). Waterkracht kan in Nederland slechts zeer beperkt
worden toegepast. Dit verklaart het grote verschil in de hoeveelheid duurzame energie
met bijvoorbeeld Frankrijk. Denemarken heeft een relatief groot aandeel biobrandstof,
waarbij naast de verbranding van afval ook de verbranding van biomassa (met name
stro) een grote rol speelt. In Nederland speelt verbranding van biomassa geen rol van
betekenis. Stro wordt bijvoorbeeld niet verbrand, maar nuttig ingezet in de veeteelt en
de tuinbouw.

3 ENERGIEVOORZIENING

60

Tabel 3.5.1 Duurzaam energiegebruik1 in een aantal Europese landen, 1995.

Neder- Duits- Verenigd Frank- Dene- Europese
Eenheden land land Koninkrijk rijk marken Unie

Energiegebruik GJ/inw 198 174 159 174 164 155
Energie-intensiteit MJ/$ 11 9 12 10 7 10
Aandeel duurzaam % 0,8 1,4 0,7 6,8 7,2 4,6

energiegebruik
Duurzaam energiegebruik GJ/inw 1,6 2,5 1,2 11,8 11,8 7,1
Energie-intensiteit duurzaam MJ/$ 0,1 0,1 0,1 0,7 0,5 0,5

Toename duurzaam ’90-’95 % 53 0 52 15 30 12

1) Inclusief de productie van energie uit afvalverbranding.
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Figuur 3.5.2 Productie van duurzame elektrici-
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De Nederlandse elektriciteitsproductie uit afval nam in 1997 met 45% toe. De afvalver-
brandingsinstallaties produceerden 48% meer elektriciteit, met name door het in bedrijf
stellen van twee nieuwe installaties waardoor meer afval kon worden verbrand met een
hoger rendement (zie paragraaf 3.10). De hoeveelheid uit stortgas geproduceerde elektri-
citeit is in 1997 met 7% toegenomen. Het opgestelde windvermogen is in dat jaar toege-
nomen met 10%. In totaal werd in 1997 35% meer duurzame elektriciteit geproduceerd.
De totaal in Nederland geproduceerde hoeveelheid duurzame energie - in termen van ver-
meden fossiel energiegebruik - wordt voor het jaar 1997 geschat op circa 1,3% van het
totale energiegebruik. Het tussendoel voor 2000 van 3% duurzame energie (inclusief
warmteopwekking) zal waarschijnlijk niet worden gehaald. In het Regeerakkoord is 400
miljoen gulden uitgetrokken voor een verdere stimulering van duurzame energie.

3.6 Handel, Diensten en Overheid

• Het energiegebruik van de HDO neemt door de economische groei toe. Met grote
sectoren zijn Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering afgesloten. Deze
hebben tezamen een CO2-reductiepotentieel van bijna 1% van de totale CO2-emissie
in Nederland.

Inleiding
De doelgroep handel, diensten en overheid (HDO) omvat alle bedrijfsmatige activitei-
ten die zijn gericht op het beschikbaar stellen van diensten en goederen aan gebruikers.
De activiteiten vinden plaats in diverse bedrijfstakken zoals de groot- en detailhandel,
horeca, onderzoeks-, onderwijs-, overheids- en financiële instellingen, de gezondheids-
en welzijnszorg. De directe milieudruk door de HDO bestaat hoofdzakelijk uit kantoor-,
winkel- en dienstenafval (KWD-afval), VOS-emissies en energiegebruik (CO2). Extra
aandacht wordt geschonken aan het energiegebruik in deze doelgroep, vanwege de snel-
le groei hiervan de laatste jaren.

Volume-ontwikkelingen
De HDO droeg in 1997 zowel aan het BBP als aan de werkgelegenheid circa 65% bij.
De bruto toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening (met name de uit-
zendbranche, informatietechnologie en de telecommunicatie) groeide de laatste jaren en
nam in 1997 met 4,4% toe, de niet-commerciële dienstverlening (overheid, onderwijs
en de zorgsector) groeide met 1,6%.

Beleid
De aanpak van het beleid is gezien de diversiteit van activiteiten bedrijfstaksgewijs.
Momenteel is een aantal besluiten op grond van de Wet milieubeheer in voorbereiding
die betrekking hebben op verschillende bedrijfstakken van de HDO. Door deze algeme-
ne regels worden de betreffende bedrijven maatregelen opgelegd, die ertoe moeten bij-
dragen dat hun milieudruk wordt beperkt. Voor die bedrijven zal de individuele vergun-
ningplicht komen te vervallen. De inzet is aan te sluiten bij de milieuzorgsystemen
binnen bedrijven.
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Milieudruk
Het energiegebruik door de HDO was in 1997 8,5% van het totale energiegebruik in
Nederland. De CO2-emissie van de doelgroep bedroeg (exclusief elektriciteitsvoorzie-
ning) 9,9 miljard kg (figuur 3.6.1). De grootste energiegebruikers in de HDO zijn de
groot- en detailhandel, de horeca, het openbaar bestuur en de zorg, elk met een aandeel
van circa 10% van het totale gebruik van de sector. Het energiegebruik van de HDO
wordt voornamelijk bepaald door verwarming, verlichting, automatisering en klimaat-
behandeling. Een deel van de bedrijven valt onder de zogenaamde kleinverbruikers en
daarmee onder de regulerende energiebelasting (REB) die in het afgelopen jaar voor
aardgas is verhoogd. De REB heeft nog niet tot een zichtbaar effect geleid.

De gebouwen in de HDO worden grotendeels gerekend tot de utiliteitsbouw (U-bouw).
In de U-bouw is een besparing van 24-30% op het energiegebruik mogelijk, uitgaande
van een terugverdientijd van vijf jaar voor de noodzakelijke investeringen. Daarbij is
een belangrijke voorwaarde dat de genomen maatregelen op elkaar worden afgestemd
en de zuinige installaties goed worden ingeregeld. Als flexibel werken gepaard gaat met
langere bedrijfstijden en inefficiënt ruimtegebruik kost dit 5-10% meer energie. Als het
echter gepaard gaat met werkplekdeling en een energiegebruik afgestemd op de behoef-
te van de gebruiker is juist een besparing van circa 10% mogelijk. Gezien het grote
besparingspotentieel in de U-bouw zijn in het kader van Duurzaam Bouwen (zie para-
graaf 3.9) maatregelpakketten ontwikkeld en zijn met verschillende bedrijfstakken uit
de HDO Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering (MJA) gemaakt (tabel
3.6.1). De omvang van de overeengekomen besparing is afhankelijk van het besparings-
potentieel dat per bedrijfstak is opgesteld op basis van het Bedrijfsenergieplan (BEP).
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Door verbetering van de Energie Efficiency Index (EEI) kan - betrokken op de situatie
van 1989 - circa 11 PJ en optioneel nog eens 6 PJ bespaard worden, hetgeen tezamen
overeenkomt met circa 1,3 miljard kg CO2 (bijna 1% van de nationale CO2-emissie).
Bedrijven die niet willen deelnemen aan een MJA kunnen geen gebruik maken van de
uitzonderingspositie die in de Wet milieubeheer wordt geboden. Er wordt dan in de ver-
gunning een energiezorgplicht opgenomen die in een vergelijkbaar resultaat als de MJA
moet resulteren. De praktijk van de MJA’s is dat veel investeringen een lange periode
van besluitvorming vragen. Hierdoor is de verwachting dat pas aan het einde van de
looptijd een snelle verbetering van de EEI wordt bereikt. Uit het BEP blijkt dat de mees-
te lopende MJA’s op schema liggen. De luchtvaartmaatschappijen hebben nu al de doel-
stelling van 28% energieverbetering gehaald (de transportmiddelen zelf niet meegere-
kend). Met de bedrijfstakken spoorwegen, post/telecommunicatie en supermarkten zijn
onderhandelingen over een MJA gaande.

De VOS-emissies vanuit de HDO worden vooral veroorzaakt door benzinetankstations
en -distributiebedrijven (45%), op- en overslagbedrijven (18%) en autospuiterijen
(14%). Door de maatregelen die volgen uit convenanten met deze bedrijfstakken en
regelgeving is in de periode 1990-1997 een emissiereductie van 41% gerealiseerd. Op 1
juli 1999 zullen de milieumaatregelen voor benzinestations van kracht worden volgens
het Besluit Tankstations (1994). Via de SUBAT-regeling (sluiting in ruil voor sanering
uit het SUBAT-fonds, gefinancierd door de overblijvende benzinestations) is meer dan
de helft van de zelfstandige tankstations tot sluiting overgegaan. 300-400 tankstations
moeten nog milieuhygiënische maatregelen nemen met een gemiddelde investering van
circa 250.000 gulden per tankstation.

HANDEL, DIENSTEN EN OVERHEID 3

63

Tabel 3.6.1 MJA’s met branches en bedrijven in de sector utiliteitsbouw van de HDO (Bron: EZ, NOVEM).

Sector (datum afsluiting) Doelstelling EEI Energiegebruik Verbetering EEI Potentieel haalbaar 
in 2000 t.o.v. 1989 in 1989 in 1989-1996 in MJA-periode

(in %) (PJ) (in %) (in %)

Luchtvaartmaatschappijen  (10/94) 28 1,4 30 >30
Luchthavens (11/94) 28 0,9 15 26-32
BVE (12/94) 30 4 211) 30
HBO (2/96) 302) 2 onbekend 30
Banken (12/96) 253) 2 n.v.t. 25
Intramurale gezondheidszorg (6/94) 30 27 5 42-50
Verzekeringswezen (3/97) 234) 1 n.v.t. 23

1) Op basis van 80% van deelnemende instellingen.
2) 2005 ten opzichte van 1994.
3) 2005 ten opzichte van 1995.
4) 2006 ten opzichte van 1996.



3.7 Verkeer en vervoer

• Het gebruik van de meeste vervoermiddelen is in 1997 toegenomen. Het personen-
autogebruik zal in 2000 circa 5% hoger zijn dan de SVV-II-doelstelling.

• De CO2-emissie door het wegverkeer zal, bij inzet van het huidige beleid, tenminste
tot 2002 blijven toenemen, mede doordat pas op langere termijn verbeteringen in de
brandstofefficiency van het personenautopark worden verwacht.

• De overige emissies door de doelgroep verkeer en vervoer (fijn stof, CO, VOS, NOx
en SO2) zijn in 1997 verder afgenomen met name door de succesvolle beleidsge-
stuurde invoering van de geregelde driewegkatalysator in het personen- en bestel-
autopark. Tot 2002 wordt met uitzondering van SO2 een verdere daling van de emis-
sies verwacht.

Inleiding
Bij de doelgroep verkeer en vervoer worden de milieu-effecten gerapporteerd die het
gevolg zijn van het verplaatsen van personen en/of goederen. De doelgroep heeft een
aandeel van circa 15% in het thema Klimaatverandering (CO2, N2O), 30% in Verzuring
(NO

X
, SO2), 60% in de verspreiding van koolmonoxide (CO), 40% in de verspreiding

van fijn stof (PM10) en circa 40% in de verspreiding van vluchtige koolwaterstoffen
(VOS), waaronder benzeen. Circa tweederde van de gevallen van ernstige geluidhinder
wordt veroorzaakt door de doelgroep verkeer en vervoer. Geluid- en geurhinder worden
behandeld in de paragraaf Verstoring (paragraaf 4.8). Schiphol wordt afzonderlijk
behandeld in paragraaf 4.8.4.

Volume-ontwikkelingen
Het aantal personenautokilometers is in 1997 met circa 4% gestegen (figuur 3.7.1). Deze
stijging komt voor circa 70% voor rekening van het woon-werkverkeer (zie ook para-
graaf 2.5). In de periode 1990-1997 fluctueerde de jaarlijkse toename van het aantal per-
sonenautokilometers tussen 0 en 4% (gemiddeld 2% per jaar). Het aandeel van het open-
baar vervoer in het aantal reizigerskilometers steeg door de invoering van de
OV-studentenkaart van 10,1% in 1990 tot 12,5% in 1991. In de jaren daarna is dit aandeel
jaarlijks afgenomen tot 11,2% in 1997. Het goederenvervoer (weg, rail, binnenvaart) op
Nederlands grondgebied, uitgedrukt in tonkilometers, steeg in 1997 met 4%. Het aandeel
van het wegtransport nam iets af ten gunste van zowel het railvervoer als de binnenvaart.

Geraamd wordt dat in 2002 het aantal personenautokilometers ten opzichte van 1997 met
9 tot 11% zal zijn toegenomen, afhankelijk van het economische scenario. In 2000 zal
het aantal personenautokilometers circa 5% hoger zijn dan de tussendoelstelling voor
2000, zoals geformuleerd in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II,
1990). Het aantal vrachtauto- en trekkerkilometers zal in 2002 9 tot 20% hoger zijn dan
in 1997; dit is reeds 10 tot 20% boven de streefwaarde voor 2010 uit het SVV-II.

Beleid
Het volumebeperkend beleid dat de Nederlandse overheid de afgelopen jaren heeft
gevoerd is in 1997 gecontinueerd. Door een verhoging van de brandstofaccijnzen op
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1 juli 1997 was de gemiddelde brandstofprijs in 1997 gemiddeld 4% hoger dan in 1996
(in prijzen van 1996). De opbrengsten uit de accijnsverhoging werden echter volledig in
mindering gebracht op de motorrijtuigenbelasting, waardoor een deel van het effect van
deze maatregel weglekte. Het effect op het personenautogebruik in 1997 van de maatregel
is maximaal circa 0,5% geweest. Het effect zal de komende jaren toenemen, enerzijds
omdat de verhoging vanaf 1998 over het gehele jaar werkt en anderzijds omdat de effec-
ten op het gedrag van de automobilist op langere termijn groter zijn dan op korte termijn.

Vanaf medio 1997 is een subsidieregeling van kracht voor het aanschaffen van een eco-
nometer of een cruisecontrol, die door beïnvloeding van het rijgedrag een verlaging van
4 tot 10% van het brandstofverbruik van personenauto’s kan realiseren. Particulieren
blijken nauwelijks van deze subsidieregeling gebruik te hebben gemaakt. Desalniette-
min is door met name de ongesubsidieerde verkoop van de econometer het aandeel
auto’s dat is uitgerust met een econometer in 1997 gestegen tot ruim 4%. Het effect van
de introductie van de econometer op het totale brandstofverbruik van het personenauto-
park in 1997 was circa 0,3%. Voor bestelauto’s gelden in navolging van personenauto’s
vanaf 1 oktober 1997 aangescherpte emissienormen. Een volgende aanscherpingsronde
voor de Europese emissienormen voor nieuwe personenauto’s, bestelauto’s en zware
vrachtvoertuigen is gepland omstreeks 2000. De Europese Commissie heeft zich
akkoord verklaard met een voorstel van de Europese autofabrikanten om de brandstof-
efficiency van personenauto’s in 2010 met een kwart te verbeteren.

Milieudruk
De CO2-emissie door het wegverkeer binnen Nederland is in 1997 met ongeveer 3%
gestegen en was 32% hoger dan in 1986. De 2000-doelstelling in het SVVII en NMP3
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luidt: stabilisatie ten opzichte van 1986. Deze doelstelling wordt waarschijnlijk op zeer
korte termijn vervangen naar aanleiding van de afspraken die eind 1997 zijn gemaakt in
Kyoto.

De CO2-emissie door personenauto’s steeg in 1997 met 3% iets minder sterk dan het aan-
tal personenautokilometers. De reden hiervoor is dat het brandstofverbruik per kilometer
van het personenautopark in 1997 licht is afgenomen, waardoor ook de CO2-emissie per
verreden kilometer licht is gedaald. Sinds 1990 blijkt het brandstofverbruik per kilometer
van het personenautopark echter niet of nauwelijks meer te zijn afgenomen, terwijl het in
de periode 1980-1990 jaarlijks met gemiddeld 1% afnam. Oorzaken hiervoor zijn het
steeds hogere gemiddelde voertuiggewicht en motorvermogen die de technische verbete-
ringen volledig teniet hebben gedaan. Het Europese convenant om in 2010 tot zuiniger
auto’s te komen, zal in de periode 1997-2002 mogelijk tot lichte brandstof-efficiencyver-
betering leiden. De trend naar zwaardere auto’s zal zich waarschijnlijk voortzetten. Daar-
om wordt slechts een geringe verbetering van de brandstof-efficiency van de gemiddelde
nieuw verkochte personenauto verwacht. Als gevolg van het toenemende aantal personen-
autokilometers zal de CO2-emissie door personenauto’s naar verwachting in 2002 met 8
tot 11% gestegen zijn ten opzichte van 1997 (figuur 3.7.2). 

De CO2-emissie door het vrachtverkeer over de weg steeg in de periode 1985-1990
ongeveer even snel als het aantal tonkilometers. Vanaf 1990 steeg de CO2-emissie min-
der snel, voornamelijk als gevolg van het gebruik van grotere vrachtwagens die een
lagere CO2-emissie per tonkilometer hebben dan kleinere vrachtwagens. Het aantal
bestelautokilometers is de laatste jaren flink gestegen. Circa 50 tot 60% van het aantal
bestelautokilometers wordt op dit moment afgelegd ten behoeve van het goederentrans-
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port, waarbij de CO2-emissie per tonkilometer vier- tot vijfmaal hoger is dan bij vracht-
auto’s en trekkers. De rest van de bestelautokilometers wordt afgelegd in de dienstverle-
nende sectoren of voor privé-doeleinden.

De CO2-emissie door het totale wegverkeer is in 2002 naar verwachting 6 tot 11% hoger
dan in 1997 en ligt in 2000 circa 35 tot 40% hoger dan de doelstelling uit het SVV-II
voor 2000 (figuur 3.7.2). De CO2-emissie door het gebruik van in Nederland door de
scheep- en luchtvaart ingenomen bunkerbrandstoffen bedroeg in 1997 respectievelijk
39,4 en 8,9 miljard kg, hetgeen een stijging van respectievelijk 6 en 8% ten opzichte van
1996 betekent.

De totale NO
X
-emissie door verkeer en vervoer binnen Nederland is in 1997 verder

gedaald. De NOx-emissie door personenauto’s was in 1997 circa 8% lager dan in 1996.
Dit is het gevolg van de aanscherping van de emissienormen voor nieuwe personen-
auto’s in 1996 en van het verdwijnen van oude auto’s zonder katalysator. De NO

X
-emis-

sie door vrachtverkeer nam in 1997 met 4% af, ondanks een volumegroei (in voertuigki-
lometers) van ruim 4%. De reden voor deze ontkoppeling is de verdere penetratie van
voertuigen die voldoen aan de in 1996 van kracht geworden Euro2-emissienormering.

Ten gevolge van verdere penetratie van Euro2-voertuigen en de extra aanscherpingsron-
de van de emissienormen voor personenauto’s en zware vrachtvoertuigen in 2000
(Euro3), zal de NO

X
-emissie door personenauto’s in 2002 naar verwachting met circa

40% zijn gedaald ten opzichte van 1997. Hoewel de NO
X
-emissie door personenauto’s

dan nog circa 45% hoger zal zijn dan de NMP3-doelstelling voor 2005, ligt de doelstel-
ling wel binnen bereik (figuur 3.7.3). Afhankelijk van de groei van het wegtransport in
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de economische scenario’s, zal de NO
X
-emissie door vrachtverkeer in 2002 met 5% zijn

gedaald (‘behoedzaam’) of met 3% zijn gestegen (‘gunstig’). De NO
X
-emissie door

vrachtverkeer zal in 2002 40 tot 55% hoger zijn dan de NMP3-doelstelling voor 2005.
Deze doelstelling blijft naar verwachting ver buiten bereik.

De emissie van fijn stof door het wegverkeer was in 1997 6% lager dan in 1996, hetgeen
voornamelijk het gevolg was van de beleidsgestuurde invoering van schonere vrachtau-
to’s en trekkers. De CO- en VOS-emissie door het wegverkeer daalden in 1997 met
respectievelijk 8 en 6%. De belangrijkste reden hiervoor was het schoner worden van
het personenautopark. De totale SO2-emissie door de doelgroep verkeer en vervoer is in
1997 met 16% afgenomen door de verlaging van het zwavelgehalte in diesel voor het
wegverkeer per 1-10-1996. Tussen 1997 en 2002 zal de SO2-emissie naar verwachting
weer met 3 tot 9% toenemen als gevolg van een toename van de zeescheepvaart, die
gebruik maakt van hoogzwavelige stookolie.

De N2O-emissie is in de periode 1985-1997 verdubbeld. Deze toename wordt veroor-
zaakt door de invoering van driewegkatalysatoren bij personenauto’s. Deze katalysato-
ren reduceren de uitstoot van onder andere NO

X
, VOS en CO, maar hebben als neven-

effect een hogere N2O-emissie. Het aandeel van de N2O-emissie in de totale broeikas-
gasemissie van de doelgroep verkeer en vervoer in 1997 was echter slechts circa 6%.

3.8 Consumenten

• Het huishoudelijk elektriciteitsverbruik is in 1997 net als in voorgaande jaren met
circa 3% toegenomen. Dat komt vooral doordat huishoudens steeds meer apparatuur
gebruiken zoals wasdrogers en vaatwasmachines.

• Bevolkingsgroei, verandering van huishoudsamenstelling, inkomensgroei en gedrags-
verandering hebben tussen 1985 en 1997 geleid tot een toename van bijna 25% in het
energiebeslag van huishoudens. Zonder de efficiencyverbeteringen bij de toeleverende
productiesectoren zou het energiebeslag met zo’n 40% zijn toegenomen.

Inleiding
Consumenten veroorzaken directe milieudruk als gevolg van emissies die vrijkomen bij
het gebruik van producten, zoals CO2-emissie bij het aardgasverbruik en afval bij het
afdanken van producten. Deze emissies worden in het milieubeleid toegerekend aan de
doelgroep consumenten. De emissies die ontstaan bij personenvervoer en bij de opwek-
king van door de consument gebruikte elektriciteit worden toegerekend aan de doel-
groep verkeer en vervoer respectievelijk energievoorziening. Consumenten hebben
naast een directe milieudruk ook een indirecte milieudruk via de aankoop van goederen
en diensten. De indirecte milieudruk ontstaat bij de productie en levering van goederen
en diensten aan huishoudens. Het tweede deel van deze paragraaf gaat in op deze indi-
recte milieudruk, uitgedrukt in termen van energiegebruik.
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Volume-ontwikkelingen
Bij een inkomenstoename van de Nederlandse bevolking van 2,5% is de consumptie het
afgelopen jaar met 3,1% toegenomen. Vooral de uitgaven aan duurzame goederen zijn
sterk toegenomen (4,7%). Het aantal inwoners is in 1997 gestegen tot 15,7 miljoen.
Door de afname van het aantal personen in een huishouden nam het aantal huishoudens
sneller toe dan de bevolkingsomvang. Het aantal huishoudens is gestegen tot 6,7 mil-
joen vooral door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens (huishoudensver-
dunning).

Beleid
Om het huishoudelijk energiegebruik terug te dringen heeft de overheid per 1 januari
1996 een energieheffing voor huishoudens ingevoerd. Consumenten zelf geven immers
aan dat financiële overwegingen het belangrijkste motief voor energiebesparing zijn. De
ingevoerde energieheffing heeft vooralsnog geen aantoonbaar effect gehad. Door de
heffing is elektriciteit in 1998 15% duurder dan in 1995 en aardgas ongeveer 25%. Ove-
rigens zijn de reële energieprijzen inclusief heffingen ten opzichte van 1985 nog steeds
laag (zie paragraaf 2.5). Opvallend is dat slechts bij de helft van de bevolking de ener-
gieheffing bekend is en dat vrijwel niemand rekening zegt te houden met deze heffing
bij het verbruik van elektriciteit.

Ook in 1997 is voorlichting als beleidsinstrument breed ingezet onder het motto ‘Een
beter milieu begint bij jezelf’. Belangrijke thema’s waren het afvalvraagstuk en de kli-
maatproblematiek. Bij de broeikascampagne ging het vooral om het overdragen van ken-
nis over de relatie tussen energiegebruik, CO2 en het broeikaseffect, en om aandacht voor
energiebesparing. Daarnaast werd in 1997 in minder grootschalige voorlichtingscampag-
nes aandacht besteed aan de thema’s geurhinder en milieuvriendelijk consumeren.

Directe milieudruk
De directe milieudruk van consumenten omvat onder andere het ontstaan van emissies
bij het gebruik van producten. Het gebruik van energie en water en de productie van
huishoudelijk afval is ook directe milieudruk. De directe milieudruk neemt toe met uit-
zondering van het watergebruik dat sinds begin jaren ’90 is gestabiliseerd rond de 760-
780 miljoen m3 per jaar. Een voorbeeld van consumentengedrag dat belangrijke milieu-
gevolgen heeft, is het stoken van open haarden en houtkachels. Dat veroorzaakt in
toenemende mate emissies van PAK, fijn stof, VOS, benzeen en dioxine, die van invloed
zijn op de volksgezondheid.

Het huishoudelijk afval per inwoner is in 1997 met naar schatting 3,5% toegenomen.
Ook de hoeveelheid grof huisafval is gestegen, vooral door een toename van het verbou-
wingsafval en het grof tuinafval (30 respectievelijk 40% in de periode 1995-1997). Dit
is voor een groot deel toe te schrijven aan de welvaartsgroei. Zo worden nogal wat twee-
de hypotheken aangewend voor verbouwing. De particuliere tuinmarkt is tussen 1994
en 1997 met jaarlijks 10% gegroeid.
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Direct energiegebruik (elektriciteit en aardgas)
Het elektriciteitsverbruik is sinds 1990 met 24% toegenomen (figuur 3.8.1). Deze groei is
voor 4% te verklaren uit de bevolkingsgroei, voor 5% uit de toename van het aantal huis-
houdens door huishoudensverdunning en voor de resterende 15% uit de toename van het
elektriciteitsverbruik per huishouden (gedragsverandering). Het gemiddelde elektrici-
teitsverbruik van een huishouden is sinds 1990 jaarlijks met circa 2% toegenomen, vooral
doordat huishoudens steeds meer duurzame consumptiegoederen, zoals wasdrogers en
vaatwasmachines, bezitten en deze ook steeds vaker gebruiken. Sinds 1987 is het totaal
aantal energie-intensieve apparaten meer dan verdubbeld. Naarmate een huishouden een
hoger inkomen heeft, zijn er meer duurzame consumptiegoederen (vooral auto’s en vaat-
wasmachines). Daarnaast blijken gezinnen met kinderen relatief veel duurzame goederen
te bezitten; zij hebben vooral vaker een wasdroger en een vaatwasmachine. Het huishou-
delijk aardgasverbruik (gecorrigeerd voor de jaartemperatuur) is in de jaren ’90 met
enige schommelingen ongeveer gestabiliseerd op het niveau van 1990 (figuur 3.8.1).
Maatregelen gericht op besparing van het aardgasverbruik, zoals isolatie van woningen,
blijken de toename door bevolkingsgroei, huishoudensverdunning en gedragsverande-
ring (meerdere ruimtes verwarmen) te hebben gecompenseerd.

Energiebeslag (direct en indirect energiegebruik)
Het indirect energiegebruik van huishoudens betreft de energie die nodig is geweest
voor de productie en het transport van de goederen en diensten die door huishoudens
worden geconsumeerd. Deels worden deze producten geïmporteerd en heeft het ener-
giegebruik in het buitenland plaatsgevonden. Van het gemiddelde energiebeslag van een
huishouden is ruim de helft indirect. Het energiebeslag is het grootst in de categorieën
voeding en vervoer en in het gebruik van elektriciteit en aardgas (figuur 3.8.2).
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Kleinere huishoudens gebruiken in het algemeen meer energie per persoon. Het energie-
beslag per persoon is dan ook sinds 1990 met circa 7% toegenomen door de huis-
houdensverdunning. Per huishouden is het energiebeslag ongeveer constant gebleven.

Het besteedbare inkomen per huishouden blijkt één van de belangrijkste parameters
voor het energiebeslag. De hogere inkomensklassen gebruiken in alle consumptiecate-
gorieën meer energie dan de lagere inkomensklassen (figuur 3.8.3). Een huishouden met
een tweemaal zo hoog inkomen heeft een ongeveer 1,5 maal zo groot energiebeslag. Het
energiebeslag is niet evenredig met het besteedbaar inkomen doordat de hogere inko-
mensklassen relatief meer sparen dan de lagere inkomensklassen en doordat zij een
andere verdeling van de uitgaven over de consumptiecategorieën hebben. In vergelij-
king met 1990 is het inkomen van de hogere inkomensklassen niet toegenomen maar
het energiebeslag wel, met name in de categorieën woninginrichting en ontspanning.
Daardoor is in de hogere inkomensklassen het energiebeslag per verdiende gulden toe-
genomen.

Naast huishoudsamenstelling, inkomen en gedrag zijn factoren als bevolkingsomvang
en technische verbeteringen van belang voor het energiebeslag. Tussen 1985 en 1997 is
het energiebeslag van de consumptie door Nederlanders met bijna 25% toegenomen.
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sumptiecategorie in 1995.

Energiegebruik door vervoer naar inkomen

Bij een verdubbeling van het netto inkomen blijkt
men circa 40% meer kilometers af te leggen. Het
energiegebruik van het vervoer blijkt zelfs met
circa 50% toe te nemen, doordat de hogere inko-

mensklassen relatief meer met de auto rijden (die
minder zuinig is en bovendien met minder mensen
bezet is) en minder van de bus, tram of metro
gebruik maken dan de lagere inkomensklassen.



Als alleen de bevolkingsomvang zou zijn toegenomen zou dit een toename van het ener-
giebeslag met circa 9% hebben betekend. Alleen door verandering van de huishoudsa-
menstelling zou het energiebeslag met ongeveer 4% zijn toegenomen. De inkomensstij-
ging per huishouden verklaart een stijging van circa 9%. Tegelijkertijd is door
efficiëntere productieprocessen het indirecte energiegebruik van huishoudens echter
met bijna 1% per jaar verminderd. Daarnaast zijn huizen beter geïsoleerd en worden
apparaten zuiniger in gebruik. In totaal wordt de besparing hierdoor geschat op circa
15% in de periode tussen 1985 en 1997. Bij dit alles wordt een gelijkblijvend gedrag
verondersteld, zowel per huishouden als per uitgegeven gulden. Huishoudens hebben
echter meer apparaten, grotere auto’s en er wordt verder gereisd voor vakanties. Daaren-
tegen wordt bewuster omgegaan met de thermostaat. Het blijkt dat de energie-intensie-
vere gedragskeuzen de energiebesparende gedragingen hebben overvleugeld; gedrags-
veranderingen hebben voor een toename in het energiebeslag van ruim 18% gezorgd.
De laatste tien jaar kan bijna de helft van deze groei worden verklaard uit een toename
van het aantal zakelijke en toeristische vliegreizen. Alleen al bij de toeristisch afgelegde
kilometers in het buitenland is tussen 1988 en 1995 een toename van bijna 40% te zien
geweest. Deze is vrijwel geheel toe te schrijven aan de groei in vliegvakanties. Ook in
1997 blijkt men weer meer verre vakantiebestemmingen bezocht te hebben, waarbij
wederom in toenemende mate gebruik werd gemaakt van het vliegtuig.

Opinie versus gedrag
Over het algemeen is in Nederland sprake van een vrij hoog milieubesef (zie paragraaf
2.3). Een hoog milieubesef resulteert echter vaak niet in milieuvriendelijk gedrag. Dat is
vooral het geval als het gaat om milieuvriendelijk gedrag dat moeite of tijd kost, of als
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het ten koste gaat van comfort of bewegingsvrijheid (zoals bij beperking van autoge-
bruik of afzien van een wasdroger). Milieuvriendelijk gedrag vergt op korte termijn
vaak hoge gedragskosten in de vorm van extra moeite, inspanning, tijd of geld. De voor-
delen voor het milieu zijn vaak pas zichtbaar op de lange termijn. Ook speelt mee dat in
de beleving van de consument de individuele voordelen van milieu-onvriendelijke
gedragingen vaak op korte termijn optreden (genot, comfort) en de nadelen niet of pas
op lange termijn. Daarnaast voelt men zich niet sterk mede-verantwoordelijk en denkt
men dat een eigen bijdrage nauwelijks milieu-effect zal hebben.

Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft uitgewezen dat de sociale
omgeving (familie, vrienden, buren) een belangrijke factor is bij het milieurelevante
gedrag van consumenten. Hoe meer de overheid deze omgeving kan benutten des te
effectiever zullen de beleidsinspanningen gericht op gedragsbeïnvloeding zijn (sociale
druk en schaalverkleining). Voorbeelden zijn mobilisering van ecoteams en buurtgroe-
pen, en het geven van informatie over de milieu-inspanningen en behaalde resultaten van
anderen. Daarnaast is directe en regelmatige terugkoppeling (feedback) van de individu-
ele voordelen van milieuvriendelijke gedragskeuzen van belang (bijvoorbeeld informatie
over lagere water- en energiekosten door besparingsmaatregelen). Een derde belangrijk
aangrijpingspunt is het faciliteren van milieuvriendelijk gedrag (verhogen voorzienin-
genniveau), zodat de gedragskosten voor de consument worden verminderd. Bij marke-
ting-inspanningen op niet-milieuterreinen speelt het merkimago van producten een grote
rol (bijvoorbeeld Coca-Cola, Mercedes, Heineken, Marlboro). Getracht wordt consu-
menten te bewegen een bepaald merk te kopen. In het verlengde hiervan beveelt de EUR
aan om door introductie van ‘milieumerken’ - bijvoorbeeld gekoppeld aan milieu-etiket-
tering - en daaraan gekoppelde promotiecampagnes en prijskortingen de consument in
een meer milieuvriendelijke richting te sturen. Belangrijk is dat dergelijke milieumerken
algemeen verkrijgbaar zijn (hoog voorzieningenniveau en dus lage gedragskosten).

3.9 Bouw

• De CO2-emissie als gevolg van ruimteverwarming en warm tapwater in huishoudens
zal in 2002 ten opzichte van 1995 naar verwachting met 12% zijn afgenomen. Drie-
kwart van deze reductie zal worden bereikt in de bestaande woningvoorraad.

Inleiding
De doelgroep bouw omvat de sectoren woning-, utiliteits- en grond-, weg- en water-
bouw, de bouwinstallatiebedrijven en de afwerking van gebouwen. Daarnaast behoort
de bouwvoorbereiding tot deze doelgroep: de winning van niet-energiehoudende delf-
stoffen (met uitzondering van zout), het grondverzet (inclusief baggeren) en het bouw-
rijp maken. Zowel het energiegebruik en waterverbruik als de emissie van stoffen uit de
toegepaste materialen tijdens de latere gebruiksfase van de gebouwen, worden vooral
bepaald door de materiaalkeuzen en aangebrachte voorzieningen tijdens de ontwerp- en
bouwfase. Hierdoor bestaat er een verband tussen de activiteiten van de doelgroep bouw
en de milieudruk in de doelgroepen consumenten en handel, diensten en overheid.
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Volume-ontwikkelingen
De bruto toegevoegde waarde van de bouwnijverheid bedroeg in 1997 circa 35 miljard
gulden. Voor 1998 wordt een stijging verwacht tot circa 36 miljard gulden en voor de
daarop volgende jaren tot circa 39 miljard gulden in 2002.

De woningvoorraad is in de periode 1980-1997 met 33% gestegen. Verwacht wordt dat
deze groei de komende jaren zal afnemen door een gestaag dalende nieuwbouwproduc-
tie.

Beleid
In 1997 is het eerste plan van aanpak Duurzaam Bouwen (DUBO) geëvalueerd. Het
bleek dat in 1996 naar schatting 15% van de afgegeven bouwvergunningen kon worden
aangemerkt als ‘duurzaam’, in de zin dat het grootste deel van de maatregelen uit het
onlangs uitgebrachte Nationaal pakket woningbouw was opgenomen. Uit recent onder-
zoek van de Inspecties Volkshuisvesting valt af te leiden dat dit percentage in 1997
gestegen is tot circa 30%, conform de prognoses die leiden tot de doelstelling in 2000
(80%). In circa 50% van de gevallen werd voorzien in een HR-ketel en in ruim 30% van
de gevallen in HR-glas in de verwarmde ruimten. In beide gevallen is sprake van een
stijging ten opzichte van 1995. De isolatie van daken, vloeren en gevels bleef steken op
10%. Klaarblijkelijk kon ook zonder deze relatief dure maatregel aan de in 1995 gelden-
de Energieprestatienorm (EPN) van 1,4 worden voldaan.

In 1997 is het tweede plan van aanpak DUBO uitgebracht, waarin naast de voorzetting
van de accenten uit het eerste plan van aanpak, nieuwe accenten worden gelegd op
onder meer de bestaande woningvoorraad en de utiliteitsbouw. Onder het plan is de
EPN voor nieuwbouwwoningen met ingang van 1998 aangescherpt van 1,4 tot 1,2. Voor
het jaar 2000 zal de norm tot 1,0 worden teruggebracht. In de Energiebesparingsnota
(1998) wordt eveneens uitgegaan van deze ambitie en wordt ook het accent gelegd op
de (bestaande) bebouwde omgeving. In afwijking met de tot dusverre gehanteerde
‘zachte’ instrumenten overweegt de nota de inzet van meer verplichtende instrumenten.

Milieudruk
De directe milieudruk ten gevolge van het bouwproces bestaat hoofdzakelijk uit bouw-
en sloopafval en emissies van vluchtige koolwaterstoffen (VOS) uit de toepassing van
verf en lijm. De indirecte milieudruk hangt samen met het objectgebonden verbruik aan
energie en drinkwater tijdens het gebruik van de bouwobjecten, de emissies naar bodem
en water ten gevolge van de uitloging van toegepaste bouwmaterialen, de consequenties
van de inrichting van de bebouwde stedelijke omgeving voor het milieu en de leefbaar-
heid, en tot slot de verstoring als gevolg van de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Na een snelle daling in de periode 1985-1992, lijkt de hoeveelheid gestort en verbrand
bouw- en sloopafval te stabiliseren op een niveau van ongeveer 1 miljard kg (figuur
3.9.1). Het totale verbruik van steenachtige grondstoffen in 1997 wordt geschat op circa
148 miljard kg, waarvan circa 23 miljard kg van secundaire oorsprong. De helft hiervan
is bouw- en sloopafval. Het ruimtebeslag dat is gemoeid met de binnenlandse winning
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van deze grondstoffen is beperkt. Wel gaat het soms om terreinen met een hoge natuur-
waarde.

Belangrijk voor de CO2-reductie tijdens de gebruiksfase van gebouwen zijn de mate van
isolatie en de aanwezigheid van HR-ketels. In de periode 1980-1997 is de CO2-emissie
uit woningen met 21% gedaald, ondanks de trendmatige toename van de woningvoor-
raad. Naar verwachting zal in 2002 ten opzichte van 1995 een verdere reductie met circa
12% (2,4 miljard kg per jaar) worden gerealiseerd als gevolg van maatregelen op ruim-
teverwarming en warm tapwater. Hiervan hangt circa 20% (0,5 miljard kg) samen met
het treffen van maatregelen in de nieuwbouw. In de woningvoorraad zal ongeveer de
helft van de aangegeven reductie gerealiseerd worden indien het onlangs gesloten con-
venant met de woningcorporaties volledig wordt uitgevoerd. Hierin verplichten de
woningcorporaties zich tot 2002 voor 2 miljard gulden te investeren in DUBO-maatre-
gelen ten behoeve van de door hen beheerde voorraad (circa 2,3 miljoen woningen).
Onder het convenant zal een energiebesparing van 15% gerealiseerd moeten worden.
De resterende 30% van de CO2-reductie (0,8 miljard kg per jaar) zal moeten worden
gerealiseerd door de eigenaar/bewoners. Een deel van de aangegeven CO2-reductie zal
worden bereikt door de inzet van warmtedistributie en zonneboilers met name in de
woningnieuwbouw. In het kader van Duurzaam Bouwen wordt verwacht dat met de toe-
passing van (rest)warmtedistributie in de woningnieuwbouw in 2000 op jaarbasis circa
0,2 miljard kg CO2 kan worden bespaard ten opzichte van 1995. Deze reductie ligt in
lijn met de bijdrage die de doelgroep consumenten heeft aan de desbetreffende doelstel-
ling in het Milieu Actieplan2000 (MAP).

Verwacht wordt dat de huishoudens op de middellange termijn, ten opzichte van 1995,
jaarlijks circa 13 miljoen m3 aan drinkwater zullen besparen. Deze besparing zal nage-
noeg geheel gerealiseerd worden in de woningvoorraad. De doelstelling voor drinkwa-
terbesparing in het jaar 2000, ten opzichte van 1990, is vastgesteld op 89 miljoen m3.
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Hiervan was in 1995 reeds 52 miljoen m3 gerealiseerd. Van de resterende 37 miljoen m3

zal door objectgebonden waterbesparende maatregelen circa 13 miljoen m3 gerealiseerd
worden. De overige 24 miljoen m3 zal op andere wijze gerealiseerd moeten worden. De
uitvoerbaarheid van de distributie van water van een lager kwaliteitsniveau dan drink-
water voor bijvoorbeeld toiletspoeling (zogenaamd huishoudwater), bij voorkeur bereid
uit oppervlaktewater, wordt onderzocht. De drijfveer voor waterbesparing is de algeme-
ne wens van duurzaamheid, maar meer specifiek ook de wens om de inzet van grondwa-
ter ten behoeve van de drinkwaterproductie te beperken. Het Ministerie van VROM
bereidt momenteel een beleidsstandpunt ‘huishoudwater’ voor, vooruitlopend op de
herziening van de Waterleidingwet en de implementatie van de EG-drinkwaterrichtlijn.

3.10 Afvalverwijderingsbedrijven

• Hoewel de methaanemissie uit stortplaatsen al afneemt is een verdere reductie moge-
lijk door intensivering van de stortgaswinning. Dit is een kosteneffectieve manier ter
vermindering van de emissie van broeikasgassen.

• De hoeveelheid energie uit afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) is de afgelopen
twee jaar verdubbeld. De elektriciteitsproductie bij AVI’s betreft 2% van de elektrici-
teitsproductie in Nederland.

Inleiding
De doelgroep afvalverwijderingsbedrijven omvat de bedrijven die afval inzamelen,
bewerken (vooral met het oog op hergebruik of nuttige toepassing), verbranden of stor-
ten. Ongeveer 70% van het totale afvalaanbod (exclusief verontreinigde grond, bagger-
specie en mest) wordt binnen deze doelgroep verwerkt. De rest van het afval wordt zon-
der bewerking ingezet voor hergebruik (25%; met name bij de industrie), in eigen
beheer verbrand of gestort (1 à 2%) of geloosd (3%). Deze paragraaf gaat in op de ver-
schillende aspecten van de afvalverwijderingsbedrijven, zoals emissies en energie. In
paragraaf 4.7 komen de afvalproductie en verwijderingswijze aan de orde.

Volume-ontwikkelingen
De hoeveelheid afval die door de afvalverwijderingsbedrijven wordt verwerkt is afhan-
kelijk van de afvalproductie bij de andere doelgroepen en de daar getroffen maatregelen
om de hoeveelheid te verminderen of de verwerkingswijze te veranderen. De totale hoe-
veelheid afval is in 1997 met circa 1,5% toegenomen en bedraagt bijna 53 miljard kg.
De laatste jaren is ongeveer 25% van het afval verbrand of gestort. Dit percentage neemt
af ten gunste van hergebruik of nuttige toepassing. Uit cijfers van de Werkgroep Afval-
registratie (WAR) blijkt dat vanaf 1991 ongeveer 50% minder afval is gestort. In 1997
was de reductie ten opzichte van 1996 10 à 15%. De hoeveelheid afval die in afvalver-
brandingsinstallaties (AVI’s) wordt verbrand, is in de jaren 1996-1997 met circa 55%
toegenomen. Bijna 10% van het afval werd in 1997 in AVI’s verbrand. De hoeveelheid
GFT-afval die wordt gecomposteerd is sinds 1990 aanzienlijk toegenomen, van bijna
100 miljoen kg tot meer dan 1500 miljoen kg in 1997. De laatste drie jaar is deze hoe-
veelheid min of meer gelijk gebleven.
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Werd twee jaar geleden in de branche de vrees geuit dat er teveel verbrandingscapaciteit
zou komen, nu blijkt dat in 1997 wegens tekort aan capaciteit voor circa 2,5 miljard kg
brandbaar afval een ontheffing is gegeven voor het stortverbod. De verwachting is dat
deze hoeveelheid de komende jaren zal afnemen door meer hergebruik. Daarnaast heeft
een aantal AVI’s plannen om de capaciteit verder uit te breiden en worden initiatieven
genomen, met name door de energiebedrijven, om bepaalde soorten afval (bijvoorbeeld
hout, papierslib) met een hoger energierendement te verwerken. Het is niet uitgesloten
dat initiatiefnemers soms dezelfde afvalstof op het oog hebben.

Beleid
Het beleid ten aanzien van deze doelgroep is de laatste jaren sterk gericht geweest op de
reductie van emissies bij het verbranden en storten van afval. Daarnaast richtte het zich
op emissies en organisatie van autosloperijen, verwerkers van wit- en bruingoed, puin-
brekers, de inzameling en verwerking van batterijen, scheepvaartafval en andere
gevaarlijke afvalstoffen. AVI’s en stortplaatsen voldoen aan de strengste emissie-eisen
ter wereld. Onderzocht wordt in hoeverre andere verwerkers van afval (elektriciteits-
centrales, cementovens) aan dezelfde normen moeten gaan voldoen. Hierbij wordt ook
gelet op de internationale concurrentiepositie van deze bedrijven. In 1996 en 1997 zijn
voor een groot aantal afvalstoffen stortverboden in werking getreden. Voor de betreffen-
de afvalstoffen bleek hergebruik echter niet altijd in voldoende mate mogelijk. De ver-
brandingscapaciteit is niet voldoende om de huidige hoeveelheid brandbaar afval te ver-
branden. Naast het wegvallen van de provinciale grenzen (recentralisatie) zullen in de
toekomst ook de landsgrenzen minder beperkingen voor afvalverwerking opleveren.
Als uitvloeisel van het Europese beleid gelden al minder restricties ten aanzien van de
in- en uitvoer van afvalstoffen voor hergebruik of nuttige toepassing. Het is te verwach-
ten dat dit ook voor het verbranden van afval gaat gelden. Voor storten blijft zelfvoor-
ziening gehandhaafd.

Milieudruk
Na de dioxine-affaire in 1989 (Lickebaert) zijn de emissie-eisen voor AVI’s aanzienlijk
verscherpt. Op dit moment voldoen alle AVI’s aan de normen.

In 1997 is de bijdrage van de doelgroep aan de totale methaanemissie 41%, grotendeels
het gevolg van naijling van emissies uit eerder gestort afval. De emissie van methaan uit
stortplaatsen is sinds 1990 met 18% afgenomen als gevolg van een vermindering van de
hoeveelheid gestort afval, minder organisch materiaal (onder andere GFT) in het gestor-
te afval en een toename van de stortgaswinning (figuur 3.10.1). Steeds vaker wordt al
tijdens de exploitatie van een stortplaats gestart met gaswinning. Het Stortbesluit
bodembescherming is hiertoe ook aangepast. Een verdere vermindering van de emissie
van methaan zou mogelijk zijn als alle stortplaatsen zouden overgaan tot stortgaswin-
ning. Veelal is sprake van een economisch georiënteerde winning, waarbij de kosten
niet of nauwelijks hoger mogen zijn dan de opbrengsten, in plaats van een milieu-
georiënteerde winning. Stortgaswinning is namelijk een zeer kosteneffectieve manier
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, aangezien de kosten slechts enkele
guldens per ton CO2-equivalent bedragen.
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Met de hoeveelheid verbrand afval is ook de hoeveelheid reststoffen uit de verbranding
in AVI’s toegenomen en wel van 815 miljoen kg in 1995 tot 1175 miljoen kg in 1997.
Vrijwel alle bodemas (ongeveer 90% van de reststoffen) wordt toegepast in de wegen-
bouw. Vliegas wordt voor 30% toegepast in asfalt; de rest en het rookgasreinigingsresi-
du wordt gestort. Bezien wordt of vormen van nuttige toepassing mogelijk zijn.

De hoeveelheid energie uit AVI’s is (na aftrek van eigen gebruik) de afgelopen twee jaar
verdubbeld. Een deel hiervan is afgezet in de vorm van warmte. Bijna 20% van de elek-
triciteitsproductie is nodig voor eigen verbruik (onder andere rookgasreiniging). De
netto energieproductie bij AVI’s en stortplaatsen bedraagt bijna 1% van het energiege-
bruik in Nederland. De elektriciteitsproductie bij AVI’s betreft 2% van de elektriciteits-
productie in Nederland.

3.11 Actoren in de waterketen

• Voor fosfaat is de doelstelling voor het verwijderingsrendement van rioolwaterzuive-
ringsinstallaties (75% in 2005) nu reeds gehaald. Voor stikstof is het verwijderings-
rendement in 1997 nauwelijks toegenomen en bedroeg 59%. Ook hier geldt een
doelstelling van 75% in 2005.

Inleiding
De doelgroep ‘actoren in de waterketen’ is voor het eerst in NMP3 als zodanig benoemd
en is verantwoordelijk voor de (drink)watervoorziening en voor de riolering en de zui-
vering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de vorige Milieubalans
waren dit nog twee afzonderlijke doelgroepen. De actoren in de waterketen vormen het
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begin- en eindpunt van het menselijk ingrijpen op de Nederlandse watersystemen. Ze
dragen vooral bij aan de milieuthema’s Verdroging, Verwijdering en Verspreiding.

Een watersysteem kan worden gedefinieerd als het in een bepaald gebied aanwezige
samenhangende geheel van grond- en oppervlaktewater (figuur 3.11.1). Tussen maat-
schappelijke activiteiten en grondgebruik enerzijds en het watersysteem anderzijds
bestaan directe relaties. Zo voorzien de drink- en industriewatervoorziening en de land-
bouw door gebruik van water in hun grondstofbehoefte. Van belang zijn daarbij de ver-
schillende wensen van de gebruikers ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van het
water. Daarnaast veroorzaakt dit gebruik een milieudruk op het watersysteem. Onder
andere rioolwaterzuivering vermindert die druk.

Beleid
Op verschillende plaatsen in watersystemen en -ketens wordt via maatregelen invloed
uitgeoefend op kwantiteit en kwaliteit. In het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoor-
ziening (1993 en 1995) is aangegeven dat de invoering van een nieuw (water-)tariefsys-
teem voor de huishoudens een stimulans kan geven tot waterbesparing. In enkele tien-
tallen gemeenten is daarom inmiddels één gezamenlijke rekening ingevoerd voor aanleg
en exploitatie van rioleringen en het geleverde drinkwater op basis van het (gemeten)
drinkwaterverbruik (smal waterspoor). Een verdere ontwikkeling is dat mogelijk ook de
heffing voor kwaliteitsbeheer (de WVO-heffing) zal worden gekoppeld aan het leiding-
waterverbruik (breed waterspoor). Dit laatste wordt momenteel in een vijftal pilot-pro-
jecten onderzocht.

Openbare watervoorziening
Waterleidingbedrijven dragen zorg voor de openbare drink- en industriewatervoorzie-
ning in ons land. Door deze bedrijven wordt drinkwater en halffabrikaat voornamelijk
geleverd aan de doelgroepen consumenten, industrie en HDO (klein zakelijke sectoren).
De productie in 1997 (circa 1270 miljoen m3) was ongeveer 14% hoger dan in 1985
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(figuur 3.11.2). Vanaf ongeveer 1990 is de totale afzet door de waterleidingbedrijven
gestabiliseerd. Deze stabilisatie is bereikt doordat waterbesparing de toename van de
vraag naar water door groei van bevolking en economie heeft gecompenseerd. De
waterbesparing is het gevolg van het gevoerde beleid, gericht op de waterverbruikende
doelgroepen. Van de totaal geleverde hoeveelheid drinkwater is in 1996 circa 64% ver-
bruikt door huishoudens en circa 32% door de industrie, HDO en land- en tuinbouw
(exclusief beregening). Van het geproduceerde leidingwater werd in 1997 ongeveer 5%
als halffabrikaat aan vooral de industrie geleverd. De trend is dat de laatste jaren de hoe-
veelheid van dit type water duidelijk toeneemt.

De milieudruk van waterleidingbedrijven heeft vooral betrekking op het thema Verdro-
ging (paragraaf 4.9). De bijdrage aan andere vormen van milieudruk is relatief beperkt.
De omvang van het gebruik van grondstoffen en vooral het elektriciteitsverbruik bij de
productie van leidingwater nemen echter toe. Vooral de inzet van het type bron speelt
hierbij een rol. Overleg (tussen EZ en VEWIN) is gaande over een Meerjarenafspraak
(MJA) energie-efficiencyverbetering. Bij de bereiding van drinkwater ontstaan afval- en
reststoffen, vooral drinkwaterslib. Via de Reststoffenunie Waterleidingbedrijven BV
worden deze stoffen in toenemende mate toegepast als secundaire grondstof.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioleringen
Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) reinigen het afvalwater dat door huishou-
dens, bedrijven, openbare voorzieningen en dergelijke op het riool wordt geloosd. Nut-
riënten, organische stoffen en zware metalen worden in de RWZI omgezet of blijven
geheel of gedeeltelijk achter in het zuiveringsslib. De restlozing vormt een bijdrage aan
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de netto oppervlaktewaterbelasting. Regenwater wordt waar mogelijk gescheiden en
buiten de RWZI om afgevoerd. Vanuit de aanvoer via gemengde stelsels vinden bij
hevige regenval echter via overstorten emissies naar oppervlaktewater plaats. Zowel
afspoelend regenwater als emissies via overstorten vanuit gemengde stelsels leveren
aanzienlijke pieken op in de netto oppervlaktewaterbelasting. In het kader van duur-
zaam stedelijk waterbeheer wordt, mede in het kader van de bestrijding van verdroging,
getracht om deze emissiestromen zoveel mogelijk te beperken. In de gemeentelijke rio-
leringsplannen (GRP’s) zijn de inspanningen van gemeenten aangegeven betreffende
het vervangen en renoveren van rioleringen, het aansluiten van het buitengebied en het
reduceren van de vuiluitworp uit riooloverstorten in de periode 1996-2005. Uitvoering
van de GRP’s zal in deze periode leiden tot een stijging van het rioolrecht van gemid-
deld 180 tot 315 gulden per huishouden.

De gemeten belasting van de RWZI’s met zuurstofbindende stoffen is vanaf 1985 toege-
nomen van 22,6 miljoen inwonersequivalenten (i.e.) naar 26,9 miljoen i.e. in 1997. Met
name de belasting met stikstof volgt daarbij het beeld van de bevolkingsgroei. Het che-
misch zuurstofverbruik (CZV) van afvalwater wordt door de zuivering in RWZI’s met
90% en het biologisch zuurstofgebruik met 96% verminderd. In de periode 1985-1997
steeg het zuiveringsrendement voor CZV met circa 7%. Het zuiveringspercentage voor
stikstof is sinds 1985 gestaag toegenomen van 46 naar 59% in 1997. De landelijke doel-
stelling is een stikstofverwijderingsrendement van 75% in het jaar 2005. Regionale
doelstellingen beogen om deze norm eerder te halen. Vooral technische en planologi-
sche aspecten vormen een probleem bij het halen van de 75% stikstofverwijderings-
norm. Voor fosfaat wordt de doelstelling van een rendement van 75% al sinds 1995
gehaald.

3.12 Benchmarking op energie-efficiency

• Indien het ambitieniveau voor benchmarking wordt betrokken op de gemiddelde
energie-efficiency van de beste regio in de wereld dan zouden de energie-intensieve
sectoren industrie, raffinaderijen en elektriciteitsproductie circa 4,5 miljard kg CO2
op jaarbasis moeten besparen om tot de wereldtop gerekend te kunnen worden. Dit is
circa 5% van de totale CO2-emissie van de betrokken sectoren.

• Indien de huidige Nederlandse situatie wordt afgemeten aan de ‘best plant’ zou dit
voor de energie-intensieve sectoren een CO2-reductie betekenen van circa 10 miljard
kg. Dit is circa 10% van de totale CO2-emissie van de betrokken sectoren.

Benchmarking voor energie-intensieve ondernemingen
In de Nota Milieu & Economie (1997) is voor energie-intensieve ondernemingen (che-
mie, basismetaal, papier & pulp, elektriciteitsvoorziening, raffinaderijen) het boegbeeld
‘benchmarking’ opgenomen als extra impuls voor het Nederlandse energiebesparings-
beleid. Als bijdrage aan de reductie van de mondiale CO2-emissie zeggen ondernemin-
gen toe op het gebied van energie-efficiency tot de wereldtop te gaan en blijven beho-
ren. Als tegenprestatie zal de overheid aan de deelnemende ondernemingen dan geen
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CO2-emissieplafond of andere specifieke nationale maatregelen opleggen die gericht
zijn op verdere energiebesparing of CO2-reductie. Ook zullen financieringslasten voor
Joint Implementation of emissiehandel niet rechtstreeks bij de deelnemende bedrijven
worden neergelegd. Te verwachten is echter dat energiebelastingen - gezien hun gene-
rieke karakter - buiten de tegenprestatie zullen vallen.

Uit de Energiebesparingsnota (1998) blijkt dat het kabinet van plan is om benchmarking
ook voor andere sectoren, zoals huishoudens, de dienstensector en verkeer en vervoer,
als één van de uitgangspunten te hanteren voor het voeren van het nationale energiebe-
sparingsbeleid, naast andere, zoals MJA’s en energieprestatienormen voor gebouwen.

Bij de vaststelling van de door de onderneming daadwerkelijk te leveren inspanning
wordt ook rekening gehouden met de autonome verbetering die in de energie-efficiency
voor de wereldtop wordt verwacht en met ontwikkelingen op het gebied van technolo-
gie(doorbraken), voor zover die kunnen worden voorzien. Indien sprake is van verschil-
len in marktcondities die de energie-efficiency mede bepalen, wordt hiermee rekening
gehouden. Deze overweging kan ertoe leiden dat de ondernemingen niet daadwerkelijk
tot de wereldtop zullen hoeven gaan behoren. Verder geldt dat bij de vaststelling van de
snelheid waarmee de inspanning geleverd moet worden, uitgegaan wordt van het
AFARA-principe (as fast as reasonable achievable). Daarbij zullen overwegingen een
rol spelen als kosteneffectiviteit, hoe om te gaan met de budgetperiode van het Kyoto-
verdrag (2008-2012), vervangingsinvesteringen, doorbraaktechnologieën en de beteke-
nis van de perioden tussen opeenvolgende benchmarking als ijkmomenten waarop
bepaalde resultaten gerealiseerd worden. Daardoor is het onzeker wanneer de wereldtop
zal zijn bereikt.

Benchmarking heeft betrekking op de energie-efficiency en dus niet direct op CO2. Het
beleid inzake de energievoorziening (duurzame energie en brandstofinzet) valt buiten
deze toepassing van benchmarking. Benchmarking impliceert het hanteren van relatieve
taakstellingen, die een eventuele productiegroei (en de bijbehorende emissiestijging)
ongemoeid laten. Om bij een dergelijke groei toch te kunnen voldoen aan de in Kyoto
overeengekomen taakstellingen, zal compensatie gezocht moeten worden bij de overige
sectoren.

De exacte definitie van ‘de wereldtop’ staat nog niet vast. In deze paragraaf worden de
consequenties geschetst van de keuze van de ‘beste regio’ als ijkpunt. Dit komt overeen
met wat op de afzienbare termijn haalbaar lijkt (‘statische’ benchmarking). Daarnaast
wordt de CO2-reductie weergegeven behorend bij de vergelijking met de ‘best plant’.
Dit als indicatie voor de CO2-reductie die zou kunnen samenhangen met de blijvende
ambitie om tot de wereldtop te behoren (‘dynamische’ benchmarking). Het gaat daarbij
om een eerste orde benadering door uit te gaan van de huidige beste technische referen-
tie oftewel ‘best plant’: de beste gerealiseerde individuele processen en installaties (of
realisatieplannen daartoe). Tabel 3.12.1 presenteert de CO2-raming voor beide ijkpun-
ten.
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Beste regio
Als ijkpunt wordt de gemiddelde energie-efficiency van de installaties in de beste regio
in de wereld genomen. Hieraan worden de individuele inrichtingen, processen en instal-
laties in Nederland afgemeten. Het principiële doel is de overbrugging van het verschil
tussen de energie-efficiency van de Nederlandse installaties en die van de beste regio
(als gemiddelde).

Op basis van recent onderzoek door de Universiteit Utrecht is geraamd welke CO2-
reductie zou samenhangen met de ambitie om wat betreft energie-efficiency tot de beste
regio te (gaan en blijven) behoren. Deze raming gaat vooralsnog uit van de gemiddelde
energie-efficiency van de desbetreffende processen in Nederland en heeft daarom ruime
onzekerheidsmarges. De actuele vergelijking op het niveau van de individuele inrichtin-
gen, zoals die in het kader van het geschetste benchmarkingstraject is voorzien, moet
nog plaatsvinden. Op basis daarvan kunnen uiteindelijk de doelstellingen per individu-
ele Nederlandse onderneming worden vastgesteld. Bij de raming wordt in eerste instan-
tie uitgegaan van de huidige situatie. Deze komt overeen met de zogenaamde ‘statische’
benchmarking. De meest recente gegevens hebben betrekking op de jaren 1994/1995.

Voor de energie-intensieve industrie wordt geraamd dat het verschil met de beste regio
een CO2-reductie zou inhouden van circa 2 miljard kg per jaar. De grootste inspanning
zal moeten worden geleverd door de petrochemie (productie van olefinen). Voor deze
deelsector vormt Japan samen met Korea de beste regio. In de elektriciteitsvoorziening
(gascentrales) zou het ambitieniveau neerkomen op een CO2-reductie van jaarlijks circa
2,4 miljard kg, als gerefereerd wordt aan Turkije als beste regio. Momenteel blijken de
Nederlandse kolengestookte centrales vrijwel tot de wereldtop te behoren. De Neder-
landse raffinaderijen behoren voor wat betreft hun energiegebruik tot de meest efficiën-
te in de omliggende landen. Gegevens over andere vergelijkingsregio’s ontbreken.

Voor wat betreft de energie-efficiency van de woningvoorraad, wordt de beste regio
momenteel gevormd door Noorwegen en Zweden. Gecorrigeerd voor klimaat en
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Tabel 3.12.1 Indicatieve raming van de te realiseren CO2-reductie door benchmarking. Aangegeven zijn de
reducties die gerealiseerd zouden moeten worden indien het ambitieniveau gelegd wordt bij de beste regio in
de wereld en indien dat gelegd wordt bij de ‘best plant’ (doorgaans specifieke, individuele installaties en pro-
cessen) (Bron: UU, EZ, RIVM).

sector Beste regio Reductie t.o.v.  Best plant Reductie t.o.v.  
(mld kg/j) huidige CO2-emissie (mld kg/j) huidige CO2-emissie

(in %) (in %)

Industrie totaal 2,1 5 3,3 7
Energievoorziening 2,4 5 5,2 11
Raffinaderijen ≈0 ≈0 1,6 14
Woningbouw 2,0 10 6,0 28
Gebouwen dienstensector 1,0 10 2,0 20

TOTAAL 7,5 5 18,1 12



woninggrootte hadden deze landen in 1995 een energiegebruik ten behoeve van ruimte-
verwarming dat circa 10% lager lag dan dat van Nederland, Denemarken en Finland.
Evenaring van de huidige energie-efficiency in Noorwegen en Zweden zou samenhan-
gen met een CO2-reductie in de grootteorde van jaarlijks circa 2,0 miljard kg. Dit komt
ongeveer overeen met de energiebesparingen ten behoeve van ruimteverwarming en
warm tapwater in woningen, die tot 2002 door uitvoering van het programma Duurzaam
Bouwen al verwacht worden ten opzichte van het jaar 1995 (zie paragraaf 3.9). Met
betrekking tot de gebouwen in de dienstensector zal de situatie voor wat betreft de ener-
gie-efficiency op zijn minst overeenkomstig zijn aan die van de woningbouw ook in het
kader van DUBO. Derhalve wordt de CO2-reductie in deze sector geraamd op circa 1,0
miljard kg per jaar.

‘Best plant’
Indien het ijkpunt wordt gelegd bij de mondiaal gezien beste technische referentie ofte-
wel de ‘best plant’, zou de overbrugging van het verschil met de huidige Nederlandse
situatie een extra CO2-reductie inhouden van ruwweg 10 miljard kg per jaar. Een groot
deel hiervan hangt samen met de verbeteringen die mogelijk zijn in de elektriciteits-
voorziening en de woning- en utiliteitsbouw. Zo zijn recentelijk in Nederland energie-
centrales in gebruik genomen die met een efficiency van 55% ver uitgaan boven het
niveau van de huidige beste regio (Turkije). Voor de woningbouw is in het kader van de
evaluatie van het eerste plan van aanpak Duurzaam Bouwen geraamd dat de energiebe-
sparingen in woningnieuwbouw en -voorraad (ruimteverwarming en warm tapwater) in
het jaar 2010 kunnen leiden tot een CO2-reductie van circa 28%, ten opzichte van de
situatie in 1995. Voor de gebouwen in de dienstensector lijkt de situatie vergelijkbaar.
Voorzichtigheidshalve is gerekend met een efficiencyverbetering van circa 20%, als
indicatie voor de CO2-reductie die samenhangt met ‘dynamische’ benchmark.

3.13 Implementatie van milieubeleid onder Paars-1

• De implementatie van milieubeleid blijkt minder snel te verlopen dan bij de presen-
tatie van de beleidsvoornemens werd verwacht. Zo is het beleid dat in het NMP2
werd aangekondigd om de emissies van CO2, NO

X
en NH3 te reduceren in de afgelo-

pen vier jaar voor ongeveer de helft van de grond gekomen. Op een aantal onderde-
len is de implementatie van beleid sneller verlopen dan verwacht.

Sinds het verschijnen van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) in 1989 heeft
de regering elke vier jaar een beleidsplan gepresenteerd. In een NMP worden de
beleidsvoornemens geformuleerd die in de daarop volgende kabinetsperiode moeten
worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt aan de hand van NMP2 (1994) nagegaan in
welke mate de beleidsvoornemens in de kabinetsperiode 1994-1998 (Paars-I) van de
grond zijn gekomen.

Bij de presentatie van het NMP2 was op hoofdlijnen overeenstemming over de voorge-
stelde maatregelen. Voor een deel waren de beleidsmaatregelen aanvullingen op eerder
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genomen maatregelen. Deze voorstellen konden direct uitgevoerd worden. Daarnaast
bevatte het NMP2 maatregelen waarover nog nader overleg met doelgroepen nodig was
om tot een concrete invulling te komen. Uit een indicatieve analyse blijkt dat in de afge-
lopen kabinetsperiode ongeveer de helft van de NMP2-maatregelen die betrekking heb-
ben op CO2, NO

X
en NH3 van de grond is gekomen (tabel 3.13.1). Van een aantal

NMP2-maatregelen die nog niet zijn geïmplementeerd bevindt de besluitvorming zich
in een laatste fase (zoals rekening rijden en EURO4-normen voor vrachtwagens en bus-
sen), maar voor andere maatregelen is nog geen zicht op implementatie (bijvoorbeeld
CO2-normering personenauto’s en afspraken met grensstreken over ammoniakreductie).
Voorbeelden van maatregelen die sneller zijn ingevoerd dan verwacht, zijn de regule-
rende energiebelasting begin 1996 en de stimulering van WKK en een lagere koleninzet
bij de elektriciteitsproductie. 

Met name beleidsmaatregelen ten aanzien van wegverkeer, landbouw en huishoudens
zijn tot op heden niet of in beperkte mate van de grond gekomen. Dit wordt onder meer
veroorzaakt door een tragere besluitvorming op Europees niveau dan aanvankelijk werd
gedacht en door het lagere tempo in de ontwikkeling en toepassing van (betaalbare)
technologieën. Daarnaast speelt mee dat een steeds groter deel van het beleid gericht is
op moeilijk te bereiken doelgroepen, waar het creëren van draagvlak en de concretise-
ring van beleid meer tijd vergen.
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Tabel 3.13.1 Belangrijkste NMP2-beleidsmaatregelen die in de afgelopen kabinetsperiode sneller of langza-
mer zijn geïmplementeerd dan in het NMP2 werd aangenomen.

Beleidsmaatregelen Sneller Beperkt van de Niet van de 
grond gekomen grond gekomen

CO2
Snelheidsbegrenzers vrachtwagens en bussen 80 km/u *
Rekeningrijden *
CO2-normering personenauto’s voor 2000 *
Volumebeleid verkeer (parkeerbeleid, locatiebeleid, accijnzen) *
Regulerende energieheffing per 1-1-1996 *
Energiebesparingsmaatregelen huishoudens 

(na-isolatie, differentiatie vastrecht energie) *
Stimuleren WKK *

NOx
Aanscherping BEES-normen *
EURO4-normen vrachtwagens en bussen *

NH3
Afspraken met grensstreken over vermindering 

van NH3-emissies *
Oorspronkelijk plannen Notitie Derde Fase 

Mest- en Ammoniakbeleid *
Emissiearme aanwending dierlijke mest *
AMvB ‘Huisvesting en Veehouderij’ *
Herstructureringswet Varkenshouderij *



Gevolgen voor het milieu
Doordat de beleidsmaatregelen die in het NMP2 werden aangekondigd nog niet volle-
dig zijn geïmplementeerd zal de milieudruk in Nederland minder snel afnemen dan bij
de presentatie van het NMP2 werd verwacht. Dit wordt pas op langere termijn zichtbaar.
Om een indicatie te geven worden voor de emissies van CO2, NO

X
en NH3 twee emis-

sieramingen van het RIVM voor het jaar 2010 vergeleken: de raming uit 1994 bij de
presentatie van het NMP2 (‘Milieurendement NMP2’) en de raming uit 1997 in de vier-
de Milieuverkenning (MV4). In de MV4 werden voor de drie stoffen hogere emissies
geraamd dan in ‘Milieurendement NMP2’. Het verschil wordt echter niet alleen bepaald
door het verschil tussen het voorgenomen en het uiteindelijk geaccordeerde beleid, maar
ook door veranderingen in omgevingsvariabelen, zoals de hoogte van de economische
groei, de hoogte van de olieprijs en de omvang van de mobiliteit (figuur 3.13.1). Zo is
de veestapel minder afgenomen dan eerder geraamd en lag de olieprijs op een lager
niveau. Daarentegen worden in de MV4 de groei van de productie (BBP), industrie (toe-
gevoegde waarde) en vrachtverkeer (exclusief bestelauto’s) lager geraamd dan in
‘Milieurendement NMP2’ hetgeen tot een lagere milieudruk leidt. De belangrijkste ver-
klaring voor het verschil in de emissieramingen wordt gevormd door de niet-volledige
implementatie van de beleidsvoornemens. Met name bij NO

X
(+65%) en NH3 (+50%)

veroorzaakt de beperkte beleidsimplementatie aanzienlijke verschillen (figuur 3.13.1).

Het NMP2-beleid ten aanzien van CO2 is met name voor verkeer en huishoudens aan
het begin van de kabinetsperiode (NMP2-doorrekening) optimistischer ingeschat dan
aan het einde van deze periode (MV4). Ondanks de versnelde invoering van de regule-
rende energieheffing en de voor het milieu positieve ontwikkelingen in de industrie en
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Figuur 3.13.1 Emissie van CO2, NOx en NH3 in 2010 op basis van NMP2-doorrekening (1994) en
MV4 (1997) in relatie tot enkele maatschappelijke indicatoren.
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centrales (lagere groei in energie-intensieve industrie, meer WKK, minder koleninzet),
komen de ramingen in de MV4 iets hoger uit dan in de NMP2-doorrekening. Een deel
van dit verschil is het gevolg van de lagere energieprijs waarmee in de MV4 rekening
werd gehouden.

In de MV4 werd ook voor NO
X

een hogere emissie voor 2010 geraamd dan bij het ver-
schijnen van het NMP2. Met name het nog niet volledig van de grond komen van aan-
gekondigde beleidsmaatregelen ten aanzien van vrachtverkeer en industrie heeft tot
deze hogere raming geleid. Ook hebben de grotere toename van bestelauto’s en de min-
der snelle penetratie van schone technieken geleid tot een bijstelling van de raming van
de NO

X
-emissie voor 2010. Daarentegen werd in de MV4 wel uitgegaan van een gunsti-

gere samenstelling van de brandstofinzet (relatief meer gas) en een lagere productie in
de energie-intensieve sectoren.

De ammoniakemissie voor 2010 werd in de MV4 hoger ingeschat dan in de NMP2-
doorrekening, hetgeen met name het gevolg is van het afgezwakte beleid uit de Notitie
Derde Fase Mest- en Ammoniakbeleid. De minder sterke afname van de veestapel dan
verwacht heeft hierbij een minder grote rol gespeeld. In de raming van MV4 was nog
geen rekening gehouden met de recente besluiten over inkrimping van de varkensstapel
zoals opgenomen in de Wet Herstructurering varkenshouderij.

3.14 Uitvoering en handhaving van 
milieuwetgeving bij bedrijven

• Eerste indicatieve analyses geven aan dat zonder handhaving van wet- en regelge-
ving ongeveer een kwart van de geraamde emissiereducties van verzurende stoffen
niet zal worden gerealiseerd.

Inleiding
Met de doelgroepbenadering wordt gestreefd naar het vergroten van de eigen verant-
woordelijkheid bij bedrijven. Wet- en regelgeving spelen echter nog steeds een belang-
rijke rol. De implementatie verloopt onder andere via vergunningverlening op grond
van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Daarnaast wor-
den voor steeds meer sectoren algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) opgesteld,
waarbij de individuele vergunningplicht van bedrijven vervalt. Sinds 1995 wordt erva-
ring opgedaan met vergunningverlening op hoofdlijnen, waarbij veelal een koppeling
wordt gelegd met milieuzorgsystemen.

Uitvoering en handhaving
De uitvoering van het milieubeleid en het toezicht op de naleving van de regels door de
bedrijven is in hoofdzaak een taak van de andere overheden (provincies, gemeenten,
waterschappen). Voor de emissies naar lucht en bodem zijn vooral de provincies en
gemeenten verantwoordelijk. Maatregelen met betrekking tot SO2, NO

X
en fijn stof val-

len grotendeels onder provinciaal gezag (figuur 3.14.1). Van de 4500 provinciale bedrij-
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ven veroorzaken de circa 340 grootste emittenten 80-90% van de bedrijfsmatige emis-
sies van SO2, NO

X
en fijn stof. Deze bedrijven worden binnenkort verplicht jaarlijks een

milieuverslag uit te brengen. De circa 400.000 kleinere bedrijven onder bevoegd gezag
van gemeenten hebben een belangrijk aandeel in de emissies van ammoniak (agrarische
bedrijven) en in mindere mate van VOS (onder andere grafische industrie, spuiterijen,
metaal-elektro, benzinestations). 

De lozingen van fosfor zijn afkomstig van een beperkt aantal grote bedrijven onder
bevoegd gezag van de regionale directies van Rijkswaterstaat. Voor stikstof, chroom en
nikkel valt een groot deel van de bedrijfsmatige lozingen onder het bevoegd gezag van
waterschappen of gemeenten.

De afgelopen jaren was veel inspanning gericht op het up-to-date brengen van de ver-
gunningen. Eind 1996 was het percentage adequate vergunningen afgegeven door pro-
vincies opgelopen tot 96%. Ook voor gemeenten lijkt de achterstand in vergunningver-
lening nagenoeg te zijn weggewerkt, hoewel actuele monitoringsgegevens ontbreken.
Bij een derde van de gemeenten was de kwaliteit van de vergunningen echter nog niet
voldoende, vooral door het ontbreken van voorschriften ten aanzien van energiebespa-
ring en afvalpreventie. Bij de waterschappen zijn voor de glastuinbouw- en landbouw-
bedrijven algemene regels van kracht of in voorbereiding. Voor de overige vergunning-
plichtige bedrijven beschikte ruw geschat 90% over een vergunning.
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Figuur 3.14.1.Verdeling van de emissie van
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Bij de handhaving van milieuwetgeving zijn veel instanties betrokken, onder andere
verschillende bestuursorganen, politie, Openbaar Ministerie en bijzondere opsporings-
diensten. Begin jaren ’90 stond de handhaving in het algemeen op een laag niveau.
Sindsdien is bij alle handhavende instanties, mede door de inzet van bijdrageregelingen
van de rijksoverheid, capaciteit en expertise opgebouwd en is de samenwerking tussen
de handhavingspartners verbeterd, maar nog niet optimaal. Omdat gevreesd wordt dat
de samenwerking zal terugvallen door de beëindiging van de bijdrageregelingen, wor-
den bestuursovereenkomsten door de provincies voorbereid. Deze zullen afspraken over
samenwerking en resultaatverplichtingen bevatten.

Bij alle handhavende instanties is het aantal controlebezoeken toegenomen. Uitgedrukt
als het gemiddeld aantal controlebezoeken per bedrijf, verschilt de handhavingsintensi-
teit per handhavende instantie (figuur 3.14.2). Dit hangt sterk samen met het aantal en
de grootte van de te controleren bedrijven, het mogelijke milieurendement en de aard
van de regelgeving.

Effectiviteit uitvoering en handhaving
De 4500 bedrijven die onder de bevoegdheid van het provinciaal gezag vallen, krijgen
gemiddeld genomen de meeste handhavingsaandacht (gemiddeld 4x per jaar controle).
Door hun grote aandeel in de emissies van SO

X
, NO

X
en fijn stof is voor deze bedrijven

een hoog nalevingspercentage belangrijk: vermindering van de naleving met enkele
procenten heeft voor deze stoffen een relatief grote invloed op de emissie. Geschat
wordt dat bij voortzetting van de handhavingsintensiteit op het huidige niveau deze
bedrijven 70-90% van de verplichte maatregelen daadwerkelijk zullen realiseren.
Mogelijk kan met minder controles worden volstaan indien in milieuverslagen en -zorg-
systemen voldoende garanties voor naleving kunnen worden geboden.
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Eveneens zijn aanzienlijke reducties bereikt (fosfor, diverse zware metalen) bij een
beperkt aantal grote bedrijven onder bevoegd gezag van Rijkswaterstaat. Bij de lozin-
gen op riool van bijvoorbeeld chroom en nikkel onder bevoegd gezag van de water-
schappen en gemeenten zijn minder resultaten geboekt.

Bij de kleinere bedrijven onder bevoegd gezag van de gemeenten (circa 400.000) is de
controle en handhaving minder intensief. Het nalevingspercentage wordt hier geschat
op 60-80%. Voor VOS- en ammoniakemissies moet een belangrijk deel van de emissie-
reducties worden bereikt bij bedrijven onder gemeentelijk gezag. Bij de doelgroep land-
bouw heeft bijvoorbeeld een verbetering van de naleving van voorschriften voor het uit-
rijden van mest een groot effect op de emissies van ammoniak.

Een deel van de naleving zou ook plaatsvinden zonder controlebezoeken. Als gestopt
zou worden met de huidige handhavingsinspanningen zou het nalevingspercentage naar
schatting dalen tot rond de 50%, met uitschieters naar boven en beneden. Deze schatting
komt redelijk overeen met de resultaten van een door het Ministerie van Justitie uitge-
voerd onderzoek naar de naleving van de Bestrijdingsmiddelenwet. Uit indicatieve
modelberekeningen blijkt dat onvolledige naleving van wet- en regelgeving van een
dergelijke omvang tot tegenvallers kan leiden in de geraamde emissiereducties van ruw-
weg 20-30%.
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4 THEMA’S

4.1 De thema’s beschouwd

• De emissies van de meeste milieubelastende stoffen zijn de afgelopen jaren gedaald,
maar aan de milieukwaliteitsnormen wordt vaak nog niet voldaan. Dit geldt met
name voor de trager reagerende compartimenten oppervlaktewater en bodem/grond-
water.

• De luchtkwaliteit is rond 1990 verbeterd als gevolg van een vermindering van de
emissies, de laatste jaren blijven de concentraties constant.

• Voor de thema’s Klimaatverandering-versterkt broeikaseffect en Verzuring zullen de
doelstellingen voor het jaar 2000 niet gehaald worden.

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de thema’s van het milieubeleid behandeld. De resultaten van
het themagerichte beleid worden getoetst aan de doelstellingen voor emissiereducties.
Daarnaast wordt de milieukwaliteit getoetst aan kwaliteitsdoelstellingen voor bodem,
water en lucht. De gevolgen van verandering van de milieukwaliteit op mens en ecosys-
temen worden in hoofdstuk 5 gegeven.

Nieuw dit jaar is dat voor Klimaatverandering, Verzuring, Vermesting en Verwijdering,
ook een schatting wordt gegeven van de ontwikkeling in de komende vier jaar. Daar-
door wordt het mogelijk om aan te geven of doelstellingen voor 2000, zoals die in
NMP1, 2 en 3 worden vermeld, naar verwachting zullen worden gehaald. In dit hoofd-
stuk wordt bijzondere aandacht besteed aan de relatie tussen emissieveranderingen en
milieukwaliteitsveranderingen.

Ontwikkeling milieukwaliteit in relatie tot milieudruk
De emissies van stoffen naar lucht zijn in de periode 1990-1997 over het algemeen afge-
nomen. Een toename wordt alleen waargenomen voor de broeikasgassen CO2 en N2O
en voor de metalen koper en nikkel (figuur 4.1.1). Door de korte verblijftijd van stoffen
in lucht zijn emissieveranderingen snel merkbaar in het compartiment lucht. De geme-
ten concentratieveranderingen in de lucht buiten de steden komen daardoor redelijk
overeen met de emissieveranderingen. De concentratie-afname is voor zink en SO2 gro-
ter dan de emissiereductie. Voor SO2 kan dit het gevolg zijn van de sterke emissiereduc-
tie in Duitsland. Voor de meeste stoffen is de gemeten concentratieverlaging echter min-
der groot dan de berekende emissiereductie (figuur 4.1.1). Mogelijke verklaringen
hiervoor zijn de (grote) buitenlandse bijdrage aan de concentraties en soms ook chemi-
sche processen in de atmosfeer. Zo wordt de concentratie CO buiten de stad grotendeels
bepaald door de emissies over het gehele noordelijk halfrond en deze is daardoor zeer
constant. Daarnaast beïnvloeden meteorologische omstandigheden de trend in de con-
centraties. Verder kunnen ook discrepanties optreden tussen de emissieberekeningen en
de gemeten concentraties (zie paragraaf 4.3) zoals bij ammoniak.
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De emissies van zware metalen naar water zijn sinds 1990 sterk afgenomen (bijlage 1).
Uit gemeten waterconcentraties die worden gegeven in bijlage 2 blijkt dat de concentra-
ties sterk kunnen fluctueren en dat geen eenduidige conclusie kan worden getrokken uit
een vergelijking tussen emissies en concentraties. De emissies van stikstof (circa 20%)
en fosfor (circa 55%) zijn sinds 1990 ook afgenomen. De emissieafname heeft samen
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met andere factoren, zoals de invloed van het buitenland, geleid tot een afname van de
concentraties van stikstof en fosfor voor Nederlandse wateren van respectievelijk 37 en
25% in de periode 1990-1997. De emissieveranderingen mogen niet zonder meer verge-
leken worden met de veranderingen in concentraties voor dezelfde periode. In feite wor-
den de gemeten concentraties, zeker voor zware metalen, bepaald door de emissies van
de laatste jaren/decennia.

Emissies naar de bodem zijn in de periode 1990-1997 afgenomen voor onder meer cad-
mium, kwik en lood (bijlage 1). Een toename in de emissie is voor deze periode te zien
voor fluorantheen (PAK), stikstof, zink en nikkel. De gemeten concentraties van stoffen
in het grondwater laten een sterk wisselend beeld zien (bijlage 2). Dit komt onder meer
doordat de reistijd van bodemoppervlak naar grondwater vaak meer dan tien jaar
bedraagt en ook weersinvloeden zoals hoeveelheid neerslag en verdamping een rol spe-
len.

Resultaten van het themabeleid samengevat
In het milieubeleid zijn in het kader van de effectgerichte aanpak doelstellingen voor de
verschillende milieuthema’s geformuleerd voor het jaar 2000. Naast de effectgerichte
aanpak is brongericht beleid ingezet dat zich richt op reductie van de emissies van stof-
fen door het formuleren van taakstellingen voor de doelgroepen. De resultaten (tabel
4.1.1) per milieuthema zijn op hoofdlijnen:

- Klimaatverandering - versterkt broeikaseffect. De Nederlandse emissie van CO2 is
tussen 1990 en 1997 gestegen met 10,8%. Geschat wordt dat deze in 2002 met 16-
20% zal zijn toegenomen ten opzichte van 1990. De 2000-doelstelling voor CO2 uit
de Vervolgnota Klimaatverandering is een reductie van 3% ten opzichte van 1990.

- Aantasting ozonlaag. De beleidsdoelstelling, volledige beëindiging van het gebruik
van CFK’s en halonen in 1995, is gerealiseerd. Emissies van CFK’s en halonen uit
bestaande toepassingen zullen echter nog geruime tijd doorgaan.

- Verzuring. De depositie van verzurende stoffen is in de periode 1980-1997 gedaald
tot 4000 z-eq/ha, waarbij in tegenstelling tot vorige Milieubalansen is uitgegaan van
gemeten en niet van de berekende ammoniakconcentraties in de lucht. Geschat
wordt dat deze in 2002 zal zijn afgenomen tot circa 3300 z-eq/ha. De 2000-doelstel-
ling bedraagt 2400 z-eq/ha.

- Vermesting. De aanvoer van stikstof en fosfor naar het milieu is in de periode 1980-
1997 gedaald met ruim 33% van 159 tot 106 m-eq. In het laatste jaar was een forse
daling te zien van 13% als gevolg van incidentele omstandigheden (onder meer var-
kenspest) en voor 1998 wordt weer een stijging verwacht tot 124 m-eq. Geschat
wordt dat de aanvoer van stikstof en fosfor in 2002 ongeveer 113 m-eq zal bedragen.

- Verwijdering. In 1997 is de hoeveelheid gestort afval ten opzichte van 1985 met 65%
gedaald tot bijna 6 miljard kg. Geschat wordt dat een verdere afname zal plaatsvin-
den tot 4 à 4,3 miljard kg in 2002. De 2000-doelstelling (4 miljard kg) komt dan bin-
nen bereik.

- Verdroging. In 1998 is circa 595.000 ha van Nederland verdroogd. Het totale areaal
met anti-verdrogingsprojecten bedraagt 140.000 ha. De beoogde doelstelling om in
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2000 het areaal verdroogd terrein te verminderen met 25% ten opzichte van 1994
komt in zicht.

- Voor Verspreiding is met name in het begin van de jaren ’90 de milieudruk afgeno-
men en de milieukwaliteit verbeterd. De laatste jaren stagneert deze verbetering
waardoor milieukwaliteitsnormen in veel gevallen niet worden gehaald.

- Verontreiniging van de bodem. De saneringen van land- en waterbodems blijven
achter bij de gestelde doelen.

- Verstoring. Voor dit thema zijn in 1997 geen nieuwe gegevens beschikbaar geko-
men. In 1996 was de ervaren overlast 45 hinderequivalenten (h-eq). Het is nog
onduidelijk of de 2000-doelstelling van 41 h-eq gehaald zal worden.
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Tabel 4.1.1 Gerealiseerde emissies per thema in 1997, doelstellingen voor het jaar 2000 en prognoses voor
2002 ten opzichte van het referentiejaar of in vermelde eenheden. De prognoses zijn berekend op basis van
het ‘behoedzame’ en ‘gunstige’ economische scenario.

Thema/stof Eenheid 1997 Doel 2000 Prognose 2002

Klimaatverandering (referentiejaar 1990)
CO2 10,8% -3% 16 à 20%
CH4 -14% -10% - 29 à -27%
N2O 9% stabilisatie 19 à 24%

Verzuring (referentiejaar 1980)
Depositie mol z-eq/ha 4000 2400 3300
SO2 mln kg 124 92 106
NO

X
mln kg 454 249 435

NH3 mln kg 151 (180-300)1 80 125

Vermesting
N-totaal m-eq 46 - 48 à 50
P-totaal m-eq 60 - 63 à 64

Verwijdering
Hergebruik mld kg 39,2 41 41 à 43
Verbranden2 mld kg 5,4 6 6,9
Storten mld kg 5,8 4 4 à 4,3

Verspreiding3 (referentiejaar 1995)
cadmium (lucht) 80% - 6%
koper (water) -5% - 47%
zink (water) -2% - 14%
nikkel (water) -4% - 56%

Verstoring (referentiejaar 1985)
Geluidhinder aantal gehinderden 2% stabilisatie
Geurhinder aantal gehinderden -11% stabilisatie

1) Tussen haakjes staan de emissies berekend op basis van metingen (boven- en ondermarge).
2) Exclusief slibverbranding.
3) Vermeld zijn alleen de stoffen waarvoor een reductie van meer dan 5% ten opzichte van 1995 nodig is om de doelstelling

voor 2000 (realisatie van het Maximaal Toelaatbaar Risico niveau) te halen.



4.2 Klimaatverandering

Het thema Klimaatverandering omvat twee mondiale milieuproblemen die hier apart
worden besproken: de versterking van het broeikaseffect door emissies van broeikas-
gassen en de aantasting van de stratosferische ozonlaag door CFK’s en andere halogeen-
koolwaterstoffen.

4.2.1 Het versterkt broeikaseffect

• In de periode 1990-1997 is de emissie van CO2 met 10,8% toegenomen; voor 2002
wordt een toename met 16 tot 20% verwacht. De Nederlandse beleidsdoelen uit de
Vervolgnota Klimaatverandering voor 2000 voor CO2 en N2O worden niet gehaald,
maar die voor CH4 wordt ruim gehaald.

• De mondiale emissies van CO2, CH4 en N2O blijven stijgen, waardoor ook de broei-
kaswerking blijft toenemen.

• In de afgelopen tien jaar zijn wereldwijd de hoogste temperaturen waargenomen
sinds het begin van de metingen in 1880. Onderzoeksresultaten wijzen op een men-
selijke invloed.

Inleiding
Door menselijk handelen worden broeikasgassen in de atmosfeer gebracht die daar
warmtestraling vasthouden. Kooldioxide (CO2), vooral afkomstig van verbranding,
draagt voor meer dan 60% bij aan de menselijke beïnvloeding van het klimaat. In het
afgelopen decennium zijn wereldwijd de hoogste oppervlaktetemperaturen waargeno-
men sinds het begin van de metingen in 1880. Dit is ook in Nederland het geval. In de
Nederlandse natuur treden verschuivingen op die verband houden met de temperatuur-
stijging (zie paragraaf 5.1). Door de trage reactie van het klimaatsysteem en door
natuurlijke variaties zullen de gevolgen van menselijke beïnvloeding van het klimaat
echter veelal pas na geruime tijd zichtbaar worden. Ingrijpende gevolgen worden ver-
wacht, zoals wereldwijd optredende ecologische, sociale en economische veranderin-
gen door onder andere stijging van de zeespiegel, veranderingen in regenval en verdam-
ping en daardoor mogelijke droogte. Ecosystemen, de landbouw en andere sectoren
zullen zich moeten aanpassen. 

Beleid
In het VN-Klimaatverdrag (1992) is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in de
Annex-I landen (OESO, Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie) in 2000 niet hoger
mag zijn dan in 1990. De Europese Unie heeft deze doelstelling overgenomen. In Kyoto
(december 1997) zijn verdergaande doelstellingen voor de periode 2008-2012 afgespro-
ken. Nu worden ook fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s)
en zwavelhexafluoride (SF6) als broeikasgassen meegeteld. De nieuwe - na ratificatie
met sancties omgeven - afspraken geven een aantal nieuwe mogelijkheden om aan de
doelstellingen te voldoen. Toegestaan zijn ‘handel in emissieruimte’ tussen landen en
compensatie van niet behaalde reducties voor een broeikasgas. Deze compensatie kan
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komen uit betere resultaten voor andere broeikasgassen, uit onttrekking van CO2 aan de
atmosfeer of uit emissiereducerende activiteiten in andere Annex-I landen (Joint Imple-
mentation) of in ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism).

Het in Kyoto gesloten verdrag beoogt ongewenste menselijke beïnvloeding van het kli-
maat te verminderen. Hiertoe moet echter na 2010 de uitworp van broeikasgassen in de
Annex-I landen nog aanzienlijk verder dalen. Ook de ontwikkelingen buiten deze groep
landen worden mede bepalend. Het inzetten van emissiehandel en Joint Implementation
kan de totale kosten voor Annex-I landen verlagen, omdat de emissiereducties kunnen
plaatsvinden in landen waar dat tegen de laagste kosten kan. Op dit moment is echter
nog onduidelijk in welke mate deze flexibele instrumenten mogen worden ingezet.

De EU heeft zich in Kyoto verplicht om de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in de
periode 2008-2012 met 8% te reduceren ten opzichte van het basisjaar (1990 voor CO2,
CH4 en N2O, 1995 voor de nieuwe gassen). Via het ‘Burden Sharing’-principe is een
verdeling over de EU-lidstaten uitgewerkt. Hierin spelen aspecten als de energiestruc-
tuur, de economische ontwikkeling en de energie-efficiency van de nationale economie
een rol, maar ook de kosteneffectiviteit van maatregelen en de mate waarin de nationale
economie de noodzakelijke investeringen kan opbrengen. Deze verdeling heeft geleid
tot een nieuwe reductiedoelstelling van 6% voor Nederland voor alle broeikasgassen
samen gemiddeld in de periode 2008-2012 (ten opzichte van 1990), waarmee Nederland
onder voorbehoud akkoord gaat. De oude doelstelling was een reductie van de emissies
van CO2 en CH4 met respectievelijk 3 en 10% in het jaar 2000 ten opzichte van 1990 en
stabilisatie van de emissie van N2O.
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CO2-vastlegging door de energiesector

De Nederlandse energiesector heeft vrijwillig al
sinds 1989 via buitenlandse projecten CO2
bespaard door middel van bosaanplant.  De op
vrijwillige basis door de Samenwerkende elektrici-
teitsproduktiebedrijven (Sep) geïnitieerde bosaan-
plantingsprojecten leggen gemiddeld zo’n 1,7 mil-
jard kg CO2 per jaar vast, wat neerkomt op circa 

4% van de CO2-emissie van de energiesector en
bijna 1% van de totale Nederlandse emissie. Hier-
bij dient vermeld te worden dat in het Kyoto-proto-
col nog onduidelijkheid bestaat over creditering
van buitenlandse projecten, met name vastlegging
van CO2 in bossen.

Emissiehandel

Lopend onderzoek wijst uit dat volledig vrije han-
del in emissierechten binnen Annex-I landen voor-
al voor de EU gunstig is. In dat geval geldt een
uniforme stijging van de energieprijzen per ener-
giedrager voor alle Annex-I landen. Indien min-
stens 60% van de benodigde emissiereductie bin-
nen eigen land moet worden gezocht, verdubbelt
deze prijsstijging voor de EU, terwijl voor de Ver-
enigde Staten de prijsstijging met circa 20% toe

neemt. Indien de emissiehandel van de EU zich
moet beperken tot Oost-Europa (zonder de voor-
malige Sovjet-Unie) en die van de andere OESO-
landen (inclusief de Verenigde Staten) tot de voor-
malige Sovjet-Unie, zal deze energieprijsstijging
voor het EU-blok 85% hoger en voor de andere
OESO-landen 50% lager zijn dan die bij volledig
vrije Annex-I handel.



Mondiale en nationale emissies
Mondiaal blijven de emissies van broeikasgassen stijgen. Het belangrijkste broeikasgas
is CO2, voornamelijk afkomstig uit industrielanden. De groei in emissies is echter voor-
al het gevolg van sterke economische ontwikkelingen elders, met name in Zuidoost-
Azië. De bijdrage van HFK’s, PFK’s en SF6 is nu nog nagenoeg nihil, maar zonder
mondiaal beleid kan deze rond 2050 zijn gestegen tot 15% van de totale broeikasgasuit-
worp in 1990. Dit komt overeen met de huidige jaarlijkse CO2-emissies door ontbossing
in de tropen. De zeer geringe emissietoename in de EU in het begin van de jaren ’90
volgt op een sterke verschuiving van verbranding van kolen naar gas. Ook de ongewoon
lage economische groei in de EU heeft de emissiestijging beperkt. Nu de economische
groei in de EU lijkt toe te nemen, kan de doelstelling voor 2000 - stabilisatie ten opzich-
te van 1990 - in gevaar komen.

De Nederlandse emissie van broeikasgassen bestaat voor 75% uit CO2 (vooral industrie
en energiesector); CH4 (landbouw en stortplaatsen) en N2O (industrie en landbouw)
dragen ieder 10% bij (figuur 4.2.1). De HFK’s, PFK’s en SF6 dragen tezamen 5% bij.
De emissie van CH4 daalt volgens plan, maar de Nederlandse beleidsdoelen uit de Ver-
volgnota Klimaatverandering voor 2000 met betrekking tot CO2 en N2O worden niet
gehaald. De emissie van CO2 is in 1997 ten opzichte van 1990 met 10,8% gestegen,
vooral door de groei van het verkeer, de stijgende energievraag en de productiegroei in
de chemische industrie. De emissie van N2O is gestegen met 9%, voornamelijk veroor-
zaakt door het onderwerken van mest en de invoering van de driewegkatalysator bij per-
sonenauto’s. De emissie van CH4 is met 14% gedaald, met name door de reductie van de
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rundveestapel en van emissies uit afval. In 1997 is door naverbranding bij de grootste
HCFK-producent de totale Nederlandse emissie van HFK’s, PFK’s en SF6 met 11%
gedaald ten opzichte van 1990. De komende jaren wordt een toename verwacht.

Milieukwaliteit
Mondiale waarnemingen van de concentraties van broeikasgassen laten zien dat de con-
centraties van CO2, CH4 en N2O respectievelijk circa 30, 150 en 13% hoger zijn dan een
eeuw geleden. Voor CH4 is de jaarlijkse toename van de concentratie over de jaren ’90
lager dan ervoor. De groei van de concentraties van CO2 en N2O vlakte begin jaren ’90
af, maar nu is de toename weer zoals voor die periode. De concentratiemetingen geven
aan dat de CH4-emissies door rijstbouw mogelijk te hoog worden ingeschat. De
bestaande ramingen van de emissies van CH4 in West-Europa worden echter door de
metingen bevestigd, evenals de toenemende emissies van HFK’s en PFK’s na 1980.
Alleen de emissie van SF6 lijkt op basis van metingen tweemaal hoger dan tot dusver
geschat.

Door de toename van de concentraties van broeikasgassen neemt de broeikaswerking
(stralingsforcering) van het klimaatsysteem toe (figuur 4.2.2). Er is echter ook een
afkoelend effect door fijne stofdeeltjes die de mens in de atmosfeer brengt. Dit effect is
het sterkst in gebieden met veel menselijke activiteit, zoals in West-Europa. Omdat stof-
deeltjes niet zoals CO2 accumuleren in de atmosfeer, zijn zij op lange termijn minder
van belang voor het beleid en wordt hun effect hier niet verder beschouwd. De mondiaal
gemiddelde oppervlaktetemperatuur behoort in 1997 en andere recente jaren tot de
hoogste sinds het begin van de waarnemingen in 1880. De waargenomen patronen van
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klimaatverandering wijzen op menselijke beïnvloeding. De menselijke invloed is voor
ongeveer 65% toe te schrijven aan CO2. In Nederland waren de afgelopen tien jaar onge-
veer één graad warmer dan gemiddeld over de laatste 100 jaar, waardoor het groeisei-
zoen ongeveer een maand langer dan normaal heeft geduurd en effecten op de natuur
optraden (zie paragraaf 5.1). Deze hoge temperaturen hangen samen met veranderingen
in de atmosferische circulatie boven West-Europa en kunnen maar ten dele worden ver-
klaard uit een versterkt broeikaseffect. Het is niet duidelijk of deze afwijking in het
Nederlandse klimaat tijdelijk of structureel van aard is.

4.2.2 Aantasting ozonlaag

• Als gevolg van internationale maatregelen daalt de concentratie van chloorverbin-
dingen in de atmosfeer, maar door de aantasting van de ozonlaag blijft de UV-stra-
ling 10-13% boven het niveau van 1980.

• Uit materialen en apparaten blijven CFK’s en halonen vrijkomen. Hierdoor dalen
deze emissies in Nederland vanaf 1994 slechts traag. De daling kan worden versneld
door de CFK’s en halonen uit deze materialen en apparaten te verwijderen.

Inleiding
In de stratosfeer (tussen ongeveer 15 en 30 km hoogte) bevindt zich van nature relatief
veel ozon die de aarde beschermt tegen te hoge UV-instraling. Stikstof-, chloor- en
broomverbindingen beïnvloeden daar echter de vorming en afbraak van ozon. Deze ver-
bindingen worden voornamelijk door de mens in de atmosfeer gebracht in de vorm van
onder andere CFK’s en halonen. Aantasting van de ozonlaag vindt vooral in de poolstre-
ken plaats en vrijwel niet boven de tropen. Door de hieruit volgende toename in UV-
straling kunnen bij de mens tal van schadelijke gezondheidseffecten op korte en lange
termijn optreden. Daarnaast kunnen effecten in de natuur optreden (zowel op land als in
water) en in de voedselproductie.

Beleid
Het Montreal Protocol (1987) en de daarop volgende amendementen hebben tot doel de
beperking of stopzetting van de uitstoot van stoffen die de ozonlaag aantasten. Een
groot aantal landen heeft zich verplicht om vanaf 1996 geen CFK’s en halonen meer te
gebruiken. De EU heeft vanaf 1995 de lidstaten hiertoe verplicht. De laatste aanpassin-
gen aan het protocol laten in geïndustrialiseerde landen tot 2005 beperkt gebruik van
methylbromide toe. Voor ontwikkelingslanden gelden deze verplichtingen maximaal
tien jaar later.

Emissies 
Vanaf 1995 worden alleen hergebruikte CFK’s en halonen in Nederland verkocht. Hier-
mee is het beleidsdoel gehaald (figuur 4.2.3). Uit materialen en apparaten komen echter
nog jaren na verkoop CFK’s en halonen vrij. Hierdoor daalt vanaf 1994 de geschatte
werkelijke emissie in Nederland slechts traag. De daling kan aanmerkelijk worden ver-
sneld door verwijdering van CFK’s en halonen uit de bestaande toepassingen.
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De wereldwijde productie en het gebruik van CFK’s en halonen is vanaf ongeveer 1988
sterk gedaald. De belangrijkste factoren die het succes van het internationale beleid ten
aanzien van CFK’s bepalen, liggen nu op het vlak van de handhaving, zoals: naleving
van de internationale verdragen, tegengaan van smokkel en illegale productie van
CFK’s en terugwinning of vernietiging van CFK’s en halonen uit bestaande apparaten.

Gebleken is dat 65% van het wereldwijde gebruik van CFK’s en halonen niet is beëin-
digd via de verwachte vervanging door HCFK’s en HFK’s, maar via andere mogelijkhe-
den. Voorbeelden hiervan zijn een efficiënter gebruik, de toepassing van andere proces-
sen en stoffen, en hergebruik van CFK’s en halonen. Het gebruik van HCFK’s is echter
nog een reeks van jaren toegestaan en dit gebruik wordt in ontwikkelingslanden nog
nauwelijks beperkt. Hierdoor kan de toekomstige bijdrage van deze stoffen aan de aan-
tasting van de ozonlaag belangrijk worden.

Milieukwaliteit
Het potentieel-chloorgehalte in de lagere atmosfeer steeg van een natuurlijk niveau van
0,6 ppb tot meer dan 3,5 ppb in 1993, waarna enige daling volgde. De concentraties van
halonen nemen nog steeds toe, maar minder snel dan voorheen. De gemeten concentra-
ties zijn over het algemeen (binnen een marge van enkele tientallen procenten) in over-
eenstemming met de emissieschattingen. In de stratosfeer zelf wordt naar verwachting
binnen enkele jaren het maximum bereikt in de concentratie van stoffen die de ozonlaag
aantasten. Daarna kan herstel van de ozonlaag gaan optreden. Volledig herstel zal meer
dan 50 jaar duren, waarbij het versterkte broeikaseffect mogelijk vertragend kan werken.
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De UV-straling boven Nederland was in 1997 10-13% hoger dan begin jaren ’80 en 3%
hoger dan in 1996. Indien de UV-instraling en het blootstellingsgedrag op het huidige
niveau blijven, zal het aantal gevallen van huidkanker in Nederland met circa 3000 tot
4000 per jaar toenemen. Jaarlijks zullen circa 60 tot 80 personen hieraan overlijden. Bij
een voortzetting van het huidige internationale beleid ter bescherming van de ozonlaag
zal het extra sterfterisico door huidkanker halveren.

4.3 Verzuring

• De 1994-tussendoelstelling voor verzurende depositie is in 1996 bereikt, maar de
huidige depositie ligt nog circa 50% boven de doelstelling voor 2000. De stikstof-
depositie is tweemaal hoger dan de doelstelling voor stikstof.

• De daling van de verzurende depositie heeft zich na 1990 slechts licht doorgezet,
dankzij de reductie in SO

X
-depositie met circa 42%. De depositie van stikstof is de

afgelopen twee decennia niet wezenlijk veranderd.
• Uit metingen blijkt dat de depositie van NH

X
in de afgelopen jaren ruwweg 35%

hoger is geweest dan tot op heden op basis van emissieramingen werd gerapporteerd.

Inleiding
Het thema Verzuring richt zich op de depositie van zuurvormende stoffen op de bodem.
De belangrijkste zuurvormende stoffen zijn zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammo-
niak en hun volgproducten (samen respectievelijk SO

X
, NOy en NH

X
). Verzurende depo-

sitie kan op termijn leiden tot veranderingen in de samenstelling van het bodemvocht.
Tot dusver is deze samenstelling het meest achteruitgegaan in de zandgronden in het
Oosten, Zuiden en midden van het land.

Depositie van NOy en NH
X

heeft tevens een vermestende werking. Het gezamenlijke
effect van verzuring en vermesting leidt tot schade aan ecosystemen, waarbij ook ozon
en verdroging een rol spelen. Ozon wordt onder het thema Verspreiding behandeld.

Beleid
Het Nederlandse beleid ten aanzien van verzuring heeft primair tot doel het beschermen
van de natuur. Als doelstellingen voor de depositie gelden 2400 zuurequivalenten per
hectare (z-eq/ha) in 2000, gemiddeld over Nederland, en 1400 z-eq/ha in 2010, gemid-
deld op bos. Hiervan dienen niet meer dan respectievelijk 1600 en 1000 equivalenten uit
stikstof te bestaan. Voor de emissies naar lucht zijn de volgende doelstellingen voor
2000 van kracht: SO2 92 miljoen kg, NO

X
249 miljoen kg en NH3 80 miljoen kg.

Ozonvorming wordt veroorzaakt door NO
X

en vluchtige organische stoffen (VOS). Het
beleid rond ozonvorming loopt voor het verkeer mee met het terugdringen van de NO

X
-

emissies. Voor de overige doelgroepen is het uitgewerkt in het project Koolwaterstoffen
2000 met als doelstelling de VOS-emissie in 2000 te halveren ten opzichte van 1980.
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Internationaal zijn in protocollen in UN-ECE-kader afspraken vastgelegd ter reductie van
verzurende en ozonvormende emissies. De EU zal in 1998, in nauwe afstemming met de
UN-ECE, verplichte nationale reductiedoelstellingen voor deze emissies vaststellen.

Milieudruk
De totale Nederlandse emissie van potentieel zuur was in 1997 voor 37% afkomstig uit
de landbouw, voor 31% uit verkeer en vervoer en voor 26% uit de industrie, de energie-
voorziening en de raffinaderijen. Industrie, raffinaderijen en verkeer zijn de grootste
bron voor SO2, verkeer is de grootste bron van NO

X
en landbouw van NH3.

De gemeten concentraties van NO
X

en SO2 in lucht zijn goed in overeenstemming met
modelberekeningen op basis van emissieschattingen. Voor NH3 geven de luchtmetingen
echter aan dat de Nederlandse emissies vooral in de laatste jaren hoger hebben gelegen
dan de emissieramingen aangeven. Voor 1996 werd de emissie van NH3 op basis van de
metingen op circa 240 miljoen kg geraamd, driemaal hoger dan de doelstelling voor
2000 (zie paragraaf 3.2). De milieukwaliteit wordt in deze paragraaf beschreven op
basis van de gemeten concentraties van NH3 en de andere stoffen.

Milieukwaliteit
De gemiddelde depositie van potentieel zuur op Nederland lag in 1996 en 1997 net
onder de 1994-tussendoelstelling van 4000 z-eq/ha per jaar. Hiermee is de optredende
depositie nog ver verwijderd van de doelstelling van 2400 z-eq/ha voor het jaar 2000.
De verzurende depositie was voor ongeveer 55% afkomstig van Nederlandse bronnen.
De buitenlandse bijdrage werd vrijwel volledig bepaald door bronnen in Duitsland,
Groot-Brittannië, België en in mindere mate Frankrijk. Aan de door Nederland veroor-
zaakte depositie droeg de landbouw 65% bij en het verkeer 15%. De industrie en raffi-
naderijen droegen respectievelijk 6 en 4% bij.

De depositie van stikstof (NH
X

en NOy) ligt vanaf begin jaren ’80 onveranderd rond
3000 z-eq/ha en is daarmee tweemaal zo hoog als de doelstelling voor het jaar 2000
(1600 z-eq/ha). Depositie van stikstof wordt voor bijna 70% veroorzaakt door Neder-
landse bronnen, vooral de landbouw (65%) en in veel mindere mate het verkeer (12%).

In de periode 1980 tot 1997 is de gemiddelde depositie van potentieel zuur op Neder-
land met 45% gedaald (figuur 4.3.1). Deze daling is voor het grootste deel veroorzaakt
door een afname met 77% van de depositie van SO

X
van zowel Nederlandse als buiten-

landse oorsprong. Na 1990 is de depositie van SO
X

nog met circa 42% gedaald. De
depositie van NOy nam in de jaren ’80 met ongeveer 20% af maar daarna niet meer. De
depositie van NH

X
bleef vrijwel constant over de gehele periode. De voorziene emissie-

reducties doen verwachten dat de depositie in 2002 rond de 3300 z-eq/ha per jaar zal lig-
gen, hetgeen nog ver verwijderd is van de doelstelling van 2400 z-eq/ha voor het jaar
2000. Doordat de depositie wordt bepaald aan de hand van metingen, kan door meteoro-
logische invloeden een mogelijke beperkte daling van de emissies door het ammoniak-
beleid worden gemaskeerd. De geringe stijging in 1997 kan eveneens het gevolg zijn
van meteorologische invloeden.
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De ruimtelijke verdeling van de depositie van potentieel zuur is in de loop der jaren vrij-
wel niet veranderd. In het Noorden en delen van het Westen ligt de depositie nu onder de
1994-doelstelling van 4000 z-eq/ha per jaar (figuur 4.3.2). In Oost-Brabant en de Gel-
derse Vallei - gebieden met intensieve veehouderij - ligt de depositie veelal nog boven
de 6000 z-eq/ha per jaar. Indien vanaf 1985 geen verzuringsbeleid zou zijn gevoerd, zou
door de autonome ontwikkelingen de verzurende depositie in 1995 ongeveer tweemaal
hoger zijn geweest dan is opgetreden. De bereikte reductie is in het Westen en Zuid-
Limburg wat hoger dan elders, de gebieden met intensieve veehouderij blijven achter.
De sluiting of aanpassing van energiecentrales en industriële installaties heeft lokaal tot
70% reductie ten opzichte van de autonome ontwikkeling geleid.

De voornaamste maatregelen die de verzurende depositie in Nederland deden afnemen
zijn de invoering in West-Europa van ontzwavelingsinstallaties voor de energie-
opwekking en de inzet van zwavelarme brandstoffen in de industrie en bij raffinaderij-
en. De introductie van de katalysator en deNO

X
-installaties in West-Europa hebben

echter weinig effect op de verzurende depositie in Nederland. Reden hiervoor is dat de
NO

X
-emissies van het verkeer en de energievoorziening slechts beperkt bijdragen aan

de verzurende depositie. Van de hier genoemde maatregelen is het effect op de deposi-
tie in Nederland voor ongeveer de helft toe te schrijven aan de inspanningen in het bui-
tenland.
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Naast effecten op ecosystemen en de bevolking, tasten verzurende stoffen en ozon
materialen aan en leiden ze tot schade aan landbouwgewassen. De schade door SO2
(vaker schilderen of vervangen van metalen en houten buitenwerk) is sterk gedaald van
ruim 300 miljoen gulden in 1980 naar ongeveer 80 miljoen gulden in 1997. De schade
door ozon aan landbouwgewassen vertoont geen duidelijke trend en ligt gemiddeld rond
de 350 miljoen gulden per jaar.

4.4 Vermesting

• De fosforemissie naar de bodem is in 1997 verder gedaald. De aanvoer overtreft de
afvoer echter nog steeds, zodat de ophoping - zij het in een lager tempo - voortgaat.
De fosfaatverzadigingstoestand van landbouwgronden op met name de centrale en
zuidelijke zandgronden ligt op circa 50% van het areaal boven het niveau waarbij
landbouwkundig gezien fosfaatbemesting nodig is.

• Over de periode 1986-1996 is de kwaliteit van rivieren, meren en plassen en kustwa-
teren duidelijk verbeterd. Voor fosfor geldt dit meer dan voor stikstof. De kwaliteits-
doelstellingen zijn weliswaar nog niet bereikt, maar ze zijn wel dichterbij gekomen.
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• De verhouding tussen stikstof en fosfor in het zoete en zoute oppervlaktewater is in
ongunstige zin veranderd door het achterblijven van de reductie van stikstofemissies
bij de fosforemissies. Hierdoor is het risico op bloei van giftige algen vergroot.

Inleiding
Vermesting, de verrijking van ecosystemen met stikstof en fosfor, ontregelt samen met
verzuring en verdroging ecologische processen, en vormt een bedreiging voor de drink-
waterbronnen. Deze stoffen worden met name geëmitteerd door de landbouw, terwijl ook
de aanvoer door buitenlandse rivieren groot is. Consumenten, industrie, afvalverwijde-
ringsbedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) leveren kleinere bijdragen.
Het gevolg is een verandering in de levensgemeenschap, veelal gekenmerkt door de
overheersing van één of enkele (ongewenste) soorten. Op het land uit zich dat in een ver-
arming of verruiging van de vegetatie, in het water door het optreden van algenbloei, een
toename van de kans op het optreden van giftige algen, en schuimvorming op het strand
als gevolg van afstervende algenbloeien. Ook hoger in de voedselketen zijn gevolgen
merkbaar. In de drinkwaterbereiding zijn als gevolg van te hoge gehalten van nitraat of
daarmee uitgewisselde stoffen in het grondwater extra zuiveringsmaatregelen nodig.

Beleid
Aangezien de landbouw meer dan 90% van de belasting van de bodem met vermestende
stoffen veroorzaakt, is recent beleid ter vermindering van de belasting vooral op deze
sector gericht. Daarnaast werd internationaal beleid geïmplementeerd: als gevolg van
het Urban Waste Water Treatment Directive is meer zuivering gerealiseerd.

Milieudruk
De import van fosfor bestond voor 50% uit fosfaaterts voor de kunstmestindustrie. De
invoer via veevoeders droeg 15% bij en via levensmiddelen 13%. Van de import werd
83% in de vorm van producten weer uitgevoerd. Van het resterende deel bleef 1% achter
in producten voor de Nederlandse markt. Van de totale aanvoer leidde uiteindelijk 16%
(87 miljoen kg) tot een belasting van zoet water en de bodem (figuur 4.4.1). In 1996 was
sprake van een netto afvoer naar de Noordzee (5 miljoen kg), waardoor in dat jaar de
accumulatie in het zoete milieu (bodem en water) uitkwam op circa 82 miljoen kg. Deze
hoeveelheid accumuleert vrijwel geheel in de landbodem en met name in landbouw-
grond. De import van stikstof betrof voornamelijk veevoeders en voedingsmiddelen. De
accumulatie in bodem en zoet oppervlaktewater, inclusief denitrificatie, bedroeg in
1996 485 miljoen kg. 

De totale belasting van het Nederlandse milieu met vermestende stoffen vertoonde sinds
het midden van de jaren ’80 een dalende trend (figuur 4.4.2). Daarbij bleef de stikstof-
belasting nagenoeg gelijk. De daling van de fosforbelasting is vooral te danken aan het
verbod op fosfor in wasmiddelen (met name voor de situatie in het oppervlaktewater),
de maatregelen bij RWZI’s (derde trapszuivering), en de daling van de fosforemissie via
dierlijke mest. Het stoppen van de lozing van fosforzuurgips door de kunstmestindustrie
betekende voor het kustwater een duidelijke vermindering van de fosfaatbelasting. In
1997 trad een sterke eenmalige daling op als gevolg van vooral een uitzonderlijk grote
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gewasafvoer en de varkenspest (zie paragraaf 3.2). Als gevolg van de Wet Herstructure-
ring varkenssector en de daling van het aantal melkkoeien wordt geraamd dat in de
komende jaren de emissie van vermestende stoffen verder zal dalen met circa 1,5% per
jaar.
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Milieukwaliteit

Bodem en Grondwater
Het areaal bosgebieden waar de kritische stikstofbelasting voor grondwater wordt over-
schreden schommelt sinds 1980 rond de 90% (figuur 4.4.3). De mate van overschrijding is
sinds 1987 echter duidelijk afgenomen. Voor de bosvegetatie is de overschrijding van de
kritische stikstofdepositie sinds 1980 nauwelijks afgenomen. De gunstige effecten die de
verplichting tot onderwerken van mest heeft op de depositie van stikstof en op veranderin-
gen in vegetatie in bossen zijn kleiner dan eerder verondersteld (zie paragraaf 4.3). Het
grondwater onder circa 80% van de zandgebieden voldoet niet aan de EU-Nitraatricht-
lijn. In het kader van deze richtlijn moet in de periode 1999-2003 het Tweede Actiepro-
gramma worden geïmplementeerd. Dit pakket maatregelen zal financieel worden onder-
steund vanuit de ICES-middelen. 

In de veenkoloniën, het Zuid-Limburgse lössgebied, het centrale, oostelijke en zuidelij-
ke zandgebied is bij een groot deel van de landbouwbedrijven de verzadiging van de
bodem met fosfor hoog (figuur 4.4.4). Met name in het centrale en zuidelijke zandge-
bied is de fosfaatverzadiging van de bodem dermate hoog, dat volgens het thans gang-
bare bemestingsadvies bij ongeveer de helft van de bedrijven bemesting geheel achter-
wege zou kunnen blijven.

Water
De emissies van fosfor en stikstof naar water in Nederland dalen vanaf 1985. De hoe-
veelheden die binnenkomen via de grensoverschrijdende rivieren vertonen een wisse-
lend beeld, met name omdat de debieten sterk wisselen. Hetzelfde geldt voor de afvoer
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naar de Noordzee. De geslaagde terugdringing van de fosfaatemissies heeft ertoe geleid
dat de concentraties van totaal-fosfor inmiddels in alle wateren aanzienlijk zijn gedaald,
het minst in de Maas. De meeste concentraties liggen echter nog vrij ver boven het
Maximaal Toelaatbaar Risico-niveau (MTR). De concentratie in het IJsselmeer is
inmiddels lager dan de MTR. De weinig succesvolle reductie van stikstofemissies wordt
gereflecteerd in de geringe daling van de totaal-stikstofconcentratie. Gedurende de laat-
ste vier jaar is het aantal locaties waarop overschrijding van de grenswaarde voor totaal-
stikstof en totaal-fosfor optrad nog niet afgenomen. Het aantal overschrijdingen van de
grenswaarde voor fosfaat in stagnante wateren daalde echter wel.

De concentratie totaal-fosfor is voor het zoete water in Nederland meestal de belangrijk-
ste effectbepalende eutrofiëringsfactor. In de periode 1980-1996 zijn de zomerconcen-
traties van totaal-fosfor in meren en plassen met 50% gedaald en die van totaal-stikstof
met ruim 20%. In ongeveer 70% van de meren en plassen is de situatie verbeterd; in
ruim 10% is echter een verslechtering opgetreden. De wateren waarin, in aanvulling op
het generieke beleid, gebiedsgerichte maatregelen zijn genomen, vertonen een signifi-
cant gunstiger ontwikkeling dan de andere wateren.

De fosfaatconcentratie in de kustzone, Waddenzee en Westerschelde is de laatste tien
jaar afgenomen, vooral dankzij de dalende aanvoer van fosfaat via de binnenwateren.
De aanvoer van stikstof (en daarmee de concentratie in de zoute wateren) is daarentegen
nauwelijks afgenomen. De verhouding tussen de twee nutriënten (de N/P-ratio) is daar-
door, zowel in de kustwateren als in de binnenwateren, sterk gestegen. Door deze over-
maat aan stikstof is het risico op bloei van giftige algen vergroot. In de zoute wateren is,
in tegenstelling tot het zoete water, het effect van stikstof groter dan dat van fosfor.
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4.5 Verspreiding

• De concentraties fijn stof en ozon in de directe leefomgeving blijven gezien de
gezondheidseffecten te hoog, ondanks de emissiereducties van de afgelopen jaren.

• De kwaliteit van het Noordzeewater is de afgelopen tien jaar verbeterd. Cadmium-
en koperconcentraties zijn aantoonbaar gedaald en ook de gehalten van zware meta-
len, PAK en PCB’s in het sediment zijn afgenomen.

• Ondanks aanzienlijke emissiereducties dalen de concentraties zware metalen, PAK
en PCB’s in het zoete oppervlaktewater nauwelijks; in zwevend stof en de water- en
landbodem nemen de gehalten toe. Grens- en streefwaarden worden nog steeds fre-
quent overschreden.

Inleiding
Het thema Verspreiding beschrijft de gevolgen van de verspreiding van stoffen, straling
en micro-organismen op het milieu. Het gaat daarbij om agentia die door hun giftigheid,
slechte afbreekbaarheid of radioactiviteit een risico kunnen opleveren voor de mens of
ecosystemen. De belangrijkste probleemstoffen zijn ozon, fijn stof, zware metalen, PAK
en PCB’s, bestrijdingsmiddelen, radioactieve stoffen en biologische agentia. Gegevens
over de overige stoffen zijn opgenomen in bijlage 1. De problematiek rond de lokale
luchtverontreiniging wordt besproken bij het thema Verstoring.

Beleid
Om toxische effecten van stoffen terug te dringen onderscheidt het verspreidingsbeleid
twee sporen: het brongerichte en het effectgerichte spoor. Het brongerichte spoor richt
zich primair op emissiereductie, terwijl het effectgerichte spoor het terugdringen van
risico’s en het realiseren van milieukwaliteitsnormen centraal stelt. Naast wettelijke
milieukwaliteitsnormen, zoals grens- en richtwaarden, hanteert de Nederlandse over-
heid zogeheten niet-wettelijke milieukwaliteitsnormen zoals het Maximum Toelaatbaar
Risico (MTR) en de streefwaarde. In NMP3 is aangegeven dat zo mogelijk voor 2000
de emissies van stoffen zodanig laag moeten zijn dat het MTR niet overschreden wordt.
Tevens is aangegeven dat zo mogelijk voor 2010 de emissies van stoffen zo laag moeten
zijn dat de streefwaarde niet zal worden overschreden. Daarnaast heeft het beleid een
stelsel van streefwaarden geformuleerd, die als doelstelling voor de lange termijn gel-
den. De taakstellingen voor de diverse doelgroepen worden in overleg met de doelgroe-
pen vastgesteld, waarbij naast MTR en streefwaarde ook economische en technische
haalbaarheid van maatregelen worden meegewogen.

Voor blootstelling aan de luchtverontreinigende stoffen ozon en fijn stof onderscheidt
het Nederlandse beleid normen voor blootstelling van mensen enerzijds en ecosystemen
anderzijds, met aparte waarden voor chronische en acute blootstelling (smog-episoden).
De Europese Unie (EU) heeft ook normen voorgesteld, die voor ozon niet tot een ande-
re beleidssituatie zullen leiden. De concentratie van fijn stof zal na 2000 echter van 40
naar minder dan 30 µg/m3 moeten gaan dalen om de EU-doelstellingen te halen. Beleid
ten behoeve van andere thema’s kan ook tot een verbetering binnen het thema Versprei-
ding leiden (zie het thema Verzuring voor het emissiebeleid rond ozonvorming). Het
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terugdringen van de verzurende emissies beperkt ook de atmosferische vorming van fijn
stof.

Het Regeringsvoornemen Vierde Nota Waterhuishouding (1997) stelt voor de concen-
traties van zware metalen in het oppervlaktewater te toetsen aan minimum kwaliteitsni-
veaus, die op het niveau liggen van het MTR en in de plaats komen van de geldende
grenswaarden. Ook worden nieuwe streefwaarden vastgesteld die in principe zijn afge-
leid van het Verwaarloosbaar Risico. In het NMP3 is vastgelegd dat deze nieuwe streef-
en MTR-waarden uitgangspunt zullen zijn bij de uitvoering van beleid. Bij de vaststel-
ling van alle waarden is aandacht besteed aan doorvergiftiging en afstemming tussen
bodem, water en lucht. Bij de beoordeling van zware metalen is rekening gehouden met
de natuurlijke achtergrondconcentratie. Met name de normen voor cadmium, kwik, lood
en chroom zijn veranderd. Voor koper, nikkel en zink zijn ze vrijwel gelijk gebleven
(figuur 4.5.1). Daarmee komen de oude grens-, streef- en MTR-waarden (zoals vastge-
legd in het beleidsstandpunt Milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en water (MILBO-
WA, 1992) en de Evaluatienota Water (1994)) te vervallen.

Het bestrijdingsmiddelenbeleid is gericht op vermindering van de afhankelijkheid van
chemische gewasbeschermingsmiddelen. Doelstelling is dat in het jaar 2000 ten opzich-
te van de referentieperiode 1984-1988 het gebruik van deze middelen met 50% moet
zijn gedaald; de emissie naar lucht moet met 50% zijn gedaald, naar bodem en grond-
water met 75% en naar oppervlaktewater zelfs met 90%.

Voor radioactieve stoffen geldt een dosislimiet van 100 µSv per jaar per bron. In het jaar
2000 moet de Euratomrichtlijn met nieuwe basisnormen voor bescherming tegen ionise-
rende straling in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. In dit besluit (BsK2000)
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zullen naar verwachting besmettings- en stralingsniveaus worden gedefinieerd waarbo-
ven meldingsplicht gaat bestaan. Daarnaast is voor specifieke activiteiten een vergun-
ning vereist. Dit systeem zal ertoe leiden dat een aantal activiteiten en handelingen die
nu vergunningplichtig zijn in de toekomst meldingsplichtig wordt.

Milieukwaliteit

Luchtverontreinigende stoffen: ozon en fijn stof
Een groot aantal mensen wordt aan ozon (O3) en fijn stof (PM10) blootgesteld (tabel
4.5.1). Deze stoffen leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Ook ecosystemen onder-
vinden schade van ozon. Ozon wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit stiksto-
foxiden (NO

X
), koolwaterstoffen en koolmonoxide. Door de lange verblijftijd van deze

stoffen in de lucht bepalen de emissies in het buitenland voor een belangrijk deel de
concentraties van ozon in Nederland. In Nederland is de emissie van NO

X
en VOS

gedaald (met respectievelijk 16 en 29% ten opzichte van 1990). Ook in het buitenland
zijn de emissies aanzienlijk gedaald. Dit heeft echter nog niet geleid tot een significante
daling van het aantal dagen met normoverschrijding. Hiervoor zijn veel omvangrijker
internationaal gecoördineerde emissiereducties nodig.

Fijn stof wordt deels direct naar de atmosfeer geëmitteerd en ontstaat deels in de lucht uit
voornamelijk verzurende gassen. Ondanks de daling van de emissies van fijn stof en ver-
zurende stoffen in Nederland stond in 1997 ongeveer 80% van de bevolking bloot aan
een jaargemiddelde concentratie net boven de norm van 40 µg/m3. De afgelopen vijf jaar
is geen wezenlijke daling van de concentratie opgetreden (figuur 4.5.2). Wel daalden
rond 1990 de concentraties van stofdeeltjes gevormd uit verzurende gassen met circa 5
µg/m3. Deze afname is vooral het gevolg van het (internationale) verzuringsbeleid.
Doordat het aanwezige fijn stof maar voor een klein deel direct afkomstig is van Neder-
landse bronnen, is het effect van emissiereducties in Nederland gering. Net als bij verzu-
ring biedt een internationaal afgestemd beleid meer perspectief. Maatregelen kunnen op
lokaal niveau echter wel tot een significante verbetering van de luchtkwaliteit leiden.
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Tabel 4.5.1 Percentage van de bevolking en de natuur dat in 1997 werd blootgesteld aan overschrijding van
normen.

Aard van de blootstelling Stof % blootgesteld

Bevolking chronisch fijn stof 80
NO2 18
benzeen1) 0,3
B(a)P 0,05

smogperiode ozon 100
fijn stof 100
NO2 0,003
zwarte rook 0,005

Oppervlak natuur chronisch ozon 100
smogperiode ozon 100

NO2 0,15

1) Voor benzeen is hier uitgegaan van de richtwaarde van 5 µg/m3 voor het jaargemiddelde.



Zware metalen
De emissies van de meeste zware metalen naar lucht, bodem en oppervlaktewater zijn
de afgelopen jaren afgenomen. Als gevolg hiervan vormen de meeste zware metalen
geen probleem meer voor de luchtkwaliteit. De emissies van cadmium zullen echter nog
met circa 20% moeten dalen voordat het beoogde MTR voor 2000 wordt gehaald. 

Ondanks de afname van de emissies is voor veel zware metalen, met name voor koper,
cadmium en zink, de bodembelasting via kunstmest en dierlijke mest nog steeds zo
hoog dat accumulatie in de bodem op veel plaatsen doorgaat. Verdere emissiedaling zal
pas veel later tot een verbetering van bodem- en grondwaterkwaliteit leiden doordat
zware metalen sterk aan de bodem hechten.

De concentraties in het oppervlaktewater dalen nog maar weinig. Dit wordt vooral ver-
oorzaakt door de grote invloed van buitenlandse emissies die de daling van de Neder-
landse emissies deels te niet doet. Op ruim 95% van de meetlocaties worden grenswaar-
den overschreden. Vooral koper, nikkel en zink overschrijden de MTR-niveaus. De
concentraties van cadmium, kwik, chroom en lood zijn daarentegen lager. De streef-
waarden liggen nog niet binnen bereik.

De concentraties in de zoute wateren (kustzone, Westerschelde en Waddenzee) zijn in het
afgelopen decennium gedaald, cadmium sinds 1983 zelfs met 50%. Alleen koper ligt
momenteel nog boven de streefwaarde. De afname heeft te maken met een licht gedaalde
toevoer via rivierwater en een daling van de atmosferische depositie van cadmium, kwik
en lood op de Noordzee (met respectievelijk 50, 60 en 60% in de periode 1987-1995).

PAK en PCB’s
In het oppervlaktewater leiden atmosferische depositie (inclusief verwaaiing), aanvoer
via zwevend slib en afspoeling, uitspoeling of afkalving van landbodems tot forse over-
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schrijding van de grenswaarden voor waterbodems (figuur 4.5.3). De baggerspecie uit
dergelijke wateren valt daarmee tenminste in klasse 2.

PAK, PCB’s en zware metalen tezamen bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit
van de waterbodem. In paragraaf 4.6 wordt een beeld gegeven van de kwaliteit van de
Nederlandse waterbodem in relatie met de saneringsactiviteiten. Op open zee en in de
kustzone namen de PCB-gehalten in sediment in de periode 1986-1996 sterk af (tot
80%). De PAK-gehalten namen met maximaal 25% af. Dit is het gevolg van de afgeno-
men PAK-vrachten in de rivieren in de periode 1980-1994.

Bestrijdingsmiddelen
Het bestrijdingsmiddelengebruik is in 1997 licht gestegen en daarmee (vrijwel) terug op
het peil van 1995 (zie paragraaf 3.2). Het gebruik van fungiciden is gestegen met ruim
20%. Ook het gebruik van de groep ‘overige middelen’, waaronder de minerale oliën
vallen, is sterk toegenomen.

Als gevolg van drift, verdamping, uitspoeling en drainage komen nog steeds grote hoe-
veelheden bestrijdingsmiddelen terecht op plaatsen waar ze niet bedoeld zijn. De emis-
sie naar de bodem (dat deel waarop middelen onbedoeld terecht komen) wordt vooral
veroorzaakt door druppeldrift en is gezien de samenstelling van het middelenpakket de
laatste jaren nauwelijks veranderd. Het is nog onbekend in welke mate driftreducerende
maatregelen worden toegepast. De hoeveelheid middelen die in 1996 in de bodem
terechtkwam bedroeg 69 miljoen kg, waarvan ongeveer de helft in het grondwater
belandde. Voor bodem en grondwater is daarmee de doelstelling voor 2000 (een emis-
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siereductie van tenminste 75% ten opzichte van 1984-1988) bereikt. Voor het opper-
vlaktewater is de doelstelling (een emissiereductie van 90%) nog niet binnen bereik.

Hoewel het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw sinds 1980 met circa 40%
is afgenomen, geldt dit niet voor de driftveroorzakende stoffen. Het gebruik van deze
groep van middelen (bijna 300 stoffen in 1997), die voor een belangrijk deel verant-
woordelijk zijn voor de verontreiniging van het oppervlaktewater, is vrijwel gelijk
gebleven. Door een verschuiving in de samenstelling van het middelenpakket is de
potentiële toxische druk op waterorganismen in aangrenzende sloten echter wel afgeno-
men (figuur 4.5.4). Voor kreeftachtigen en algen is die afname circa 40%. Dit is hoofd-
zakelijk veroorzaakt door de vermindering van het verbruik van fentin-acetaat, maar
deze stof is nog steeds verantwoordelijk voor ruim eenderde van de milieudruk op algen
en kreeftachtigen. De potentiële druk op vissen is in 1990 met ongeveer 12% gedaald
(door een verbod op de verkoop van dinoseb) en sindsdien niet meer significant gewij-
zigd. Deze daling is minder sterk, maar in absolute zin ligt de toxiciteit voor vissen al
een factor tien lager dan die voor algen en kreeftachtigen.

Radioactieve stoffen en straling
In de procesindustrie worden grote hoeveelheden minerale grondstoffen verwerkt,
waarbij natuurlijke radioactieve stoffen in rest- en afvalstoffen en in emissies naar lucht
en water terechtkomen. In enkele gevallen ligt de dosis als gevolg van lozingen naar
lucht (en water) nog boven de norm van 100 µSv per jaar. Via vergunningverlening
stuurt de overheid aan op terugdringen van deze emissies.
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In Nederlandse woonkamers bedraagt de gemiddelde radonconcentratie (222Rn)
momenteel circa 23 Bq/m3. Buiten is dit 3 Bq/m3. In woningen die nu worden gebouwd,
is de radonconcentratie gemiddeld 28 Bq/m3. Dit is 50% meer dan in woningen die vóór
1970 werden gebouwd, vooral door de grotere luchtdichtheid van nieuwe woningen.
Het radon dat uit de bouwmaterialen (voornamelijk beton) afkomstig is, verdwijnt hier-
door minder snel uit de woning. Door verjonging van het woningbestand stijgt de
gemiddelde concentratie langzaam (figuur 4.5.5).

In vergelijking met het buitenland is de gemiddelde radonconcentratie in Nederlandse
woningen relatief laag. Het radonbeleid is erop gericht deze gunstige situatie zoveel
mogelijk te behouden. Om dit te bereiken wordt voor nieuw te bouwen woningen een
stralingsprestatienorm ontwikkeld. Daarnaast hebben de woningcorporaties in het Con-
venant Duurzaam Bouwen zich ertoe verplicht de radonstroom vanuit de bodem naar de
woning te verkleinen, door bij renovatie aandacht te besteden aan het luchtdichter
maken van de begane grondvloer.
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Figuur 4.5.5 Radonconcentraties in woningen,
1930-1997.

Zowel in het binnen- als in het buitenmilieu wor-
den mensen in toenemende mate blootgesteld aan
bronnen van niet-ioniserende straling. Vooral in
het buitenmilieu gaat dit in veel gevallen om
onvrijwillige blootstelling aan radiofrequente en
extreem laagfrequente straling afkomstig van
onder andere radarinstallaties, radio- en tv-zend-
masten, GSM-telefoons en -basisstations en

hoogspanningslijnen. Hoewel de directe effecten
op de volksgezondheid bij de huidige blootstel-
lingsniveaus nog verre van bewezen zijn, neemt de
ongerustheid onder de bevolking over deze vorm
van blootstelling toe. Acute effecten (veelal verhit-
ting van weefsel) kunnen vrijwel uitsluitend in
arbeidsomstandigheden optreden.

Toename van blootstelling aan niet-ioniserende straling



Micro-organismen
De lozing van enterovirussen en pathogene protozoa (voornamelijk Cryptosporidium en
Giardia) via huishoudelijk afvalwater is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. Het
blijkt dat een groot aandeel van de verontreiniging met deze organismen van de grote
rivieren, zoals Rijn en Maas, bepaald wordt door aanvoer vanuit België en Duitsland. Ook
de kwaliteit van het zoete en zoute recreatiewater is de afgelopen jaren vrijwel niet gewij-
zigd. In 1997 voldeed ruim 90% van de recreatiewateren aan de imperatieve waarde (20
thermotolerante coliforme bacteriën per ml). Slechts 63% van het zoete recreatiewater
voldeed in 1997 echter aan de richtwaarde van de EU (1 per ml). Wanneer deze richtwaar-
de wordt overschreden, bestaat er een verhoogde kans op ziekteverschijnselen bij baders.

4.6 Verontreiniging van de bodem

• Gezien de grote omvang van het aantal verontreinigde locaties is het tempo van de
uitvoering van de bodemsanering laag. Sinds 1994 treedt echter een versnelling op,
mede door inzet van gelden van derden.

• De sanering van waterbodems is ten opzichte van de gestelde (tussen)doelen voor
1995 vertraagd, hoofdzakelijk als gevolg van een vertraging in de aanleg van groot-
schalige baggerspeciedepots.

Inleiding
Het thema Verontreiniging van de bodem heeft betrekking op situaties waarin de aanwe-
zigheid van verontreinigende, milieuvreemde stoffen in de land- en waterbodem een
bedreiging kunnen vormen voor mensen of ecosystemen. Het wordt dit jaar voor het
eerst als afzonderlijk thema behandeld, conform NMP3.

Beleid
De voortgang van de gehele bodemsaneringsoperatie verloopt trager dan verwacht, door
de hoge kosten en de langdurige procedures. Met nieuw beleid, dat zich onder andere
richt op functiegericht saneren, probeert de overheid de bodemsaneringsoperatie te ver-
snellen. Door tot 2010 in totaal 1,5 miljard gulden extra ter beschikking te stellen
(NMP3) wil de overheid de hele saneringsperiode halveren van 80 naar 40 jaar. Boven-
dien streeft zij ernaar door het inzetten van nieuwe financiële, fiscale en juridische ins-
trumenten de particuliere investeringen te intensiveren en zo de bodemverontreinigings-
problematiek binnen 25 jaar te beheersen. Het preventieve beleid blijft ongewijzigd
gericht op multifunctionaliteit en bestrijding aan de bron.

Ten aanzien van de waterbodemverontreiniging wil de overheid vóór het jaar 2000 de
grenswaarden voor de waterbodemkwaliteit bereiken. Tevens moet 20% van de vrijko-
mende verontreinigde baggerspecie worden verwerkt (klasse 2 of hoger). De versprei-
ding van klasse-2 specie zou moeten stoppen. In de Vierde Nota Waterhuishouding
(1997) stelt de overheid een meer gedifferentieerde aanpak voor, waarbij de versprei-
ding van klasse-2 specie na 2000 weer wordt toegestaan als het verantwoord is voor het
ontvangende systeem.
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Landbodemsanering
Nederland kent momenteel naar schatting 175.000 ernstig verontreinigde locaties die
zijn ontstaan vóór de inwerkingtreding van de Wet Bodembescherming (1 januari
1987). Voor circa 60.000 urgente gevallen zullen op korte termijn maatregelen moeten
worden getroffen. Voor gevallen ontstaan na 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (‘de ver-
vuiler saneert’).

Sinds 1980 zijn in Interimwet bodemsanering/Wet bodembescherming (IBS/WBB)-
kader circa 2400 nader onderzoeken (technisch) afgesloten, waarvan 2100 locaties ern-
stig verontreinigd bleken te zijn (figuur 4.6.1). Deze 2100 gevallen moeten worden
gesaneerd of geschikt worden gemaakt voor het maatschappelijk gewenste gebruik.
Daarnaast is een onbekend aantal nader onderzoeken in het kader van verschillende
convenanten (onder andere de BSB-operatie en SUBAT) in eigen beheer uitgevoerd. Tot
en met 1997 zijn door de provincies en de vier grote steden circa 600 saneringen tech-
nisch afgesloten, waaronder een groot aantal van de zeer omvangrijke (en kostbare)
gevallen. De registratie van de saneringen in eigen beheer is pas sinds de inbouw van
saneringsregeling in de WBB (januari 1995) verplicht.

De totale rijksbijdrage voor de financiering van bodemsanering in IBS/WBB-kader was
3,6 miljard gulden voor de periode 1981-1997. In 1997 heeft het Rijk 370 miljoen gul-
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den uitgegeven aan bodemsanering. De huidige uitgaven aan bodemsanering inclusief
de bijdragen van derden (in het kader van sanering in eigen beheer) bedragen jaarlijks
circa 1 miljard gulden.

In totaal is ongeveer 1-2% van het totaal aantal ernstig vervuilde locaties gesaneerd. Het
aantal saneringen in eigen beheer (SEB), met inzet van gelden van derden, is de laatste
jaren sterk toegenomen (figuur 4.6.1). Naar verwachting zal de ingezette koerswijziging
- een vergroting van de gezamenlijke jaarlijkse financiële inspanning en vermindering
van de saneringskosten door een functiegerichte aanpak - ertoe leiden dat meer gevallen
per jaar worden aangepakt.

Waterbodemsanering
In rijkswateren zijn meer dan 200 verontreinigde locaties bekend waar de interventie-
waarde wordt overschreden (klasse 4) en sanering of verwerking moet worden overwo-
gen (figuur 4.6.2). Regionale verschillen kunnen soms aanzienlijk zijn.

Over het algemeen zijn de waterbodems van rijkswateren aanzienlijk meer vervuild dan
die van regionale wateren. Het aantal te saneren locaties in regionale wateren is niet
bekend. In totaal gaat het om naar schatting respectievelijk 75 en 12 miljoen m3 in situ
te saneren waterbodem. Zowel in rijks- als in regionale wateren is nog slechts een
beperkt aantal locaties gesaneerd. Dit komt hoofdzakelijk omdat de stortcapaciteit nog
onvoldoende is. Het doel om twee grote depots (Ketelmeer en Hollandsch Diep) in 1995
gereed te hebben is niet gehaald. Wel zijn langs de grote rivieren enkele kleinere depots
ingericht voor de berging van saneringsspecie die vrijkomt bij de werkzaamheden in het
kader van de Deltawet grote rivieren.

Voor de sanering van rijks- en regionale wateren is tot en met 1997 respectievelijk circa
250 miljoen en 30 miljoen gulden uitgegeven. Dit is vooral besteed aan nader onderzoek
en aan het opstellen van saneringsplannen.

Het gebrek aan stort- en verwerkingscapaciteit en de hoge kosten hebben ook geleid tot
veel achterstallig onderhoud van de gemeentelijke watergangen. Om de achterstand in
het onderhoudsbaggerwerk te kunnen inlopen zal de komende tien jaar in totaal 23 mil-
joen m3 baggerspecie verwijderd moeten worden, waarvan 9,4 miljoen m3 klasse 3 en
4. De kosten hiervan overschrijden echter de gemeentelijke budgetten in belangrijke
mate.

Bodembescherming
Uit een steekproef blijkt dat het uitvoeringsniveau ten aanzien van verschillende
bodembeschermingsmaatregelen bij bijna de helft van de gemeenten nog onvoldoende
is. Eind 1996 bleek 55% van de gemeenten nog niet klaar te zijn met de sanering van
niet meer in gebruik zijnde tanks. Daarnaast moeten veel hersaneringen van onder-
grondse tanks plaatsvinden omdat eerdere sanering niet goed zijn uitgevoerd. Wel wordt
de Bodemtoets bouwverordening door ruim 90% van de gemeenten adequaat uitge-
voerd. Bij iets meer dan de helft van de bedrijven uit de basismetaal en de chemische
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industrie worden bodembeschermende maatregelen getroffen, zoals blijkt uit eigen
voortgangsrapportages over de uitvoering van convenanten.
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spreiding onder strikte voorwaarden; klasse 3: < interventiewaarde, verwerken of storten; klasse
4: > interventiewaarde, verwerken of storten, sanering overwegen).



4.7 Verwijdering

• De hoeveelheid gestort afval is in 1997 met 10-15% afgenomen. Sinds 1985 is onge-
veer 70% minder afval gestort dan gestort zou zijn bij ongewijzigd beleid. Naar ver-
wachting komt de doelstelling voor storten in 2000 binnen bereik.

• Aanzienlijke hoeveelheden herbruikbaar en brandbaar afval worden nog gestort,
omdat niet alle hergebruiksmogelijkheden volledig worden benut en de verbran-
dingscapaciteit onvoldoende is.

Inleiding
Verwijdering omvat de preventie, de inzameling, het transport, het (bewerken ten
behoeve van) hergebruik en de eindverwijdering (verbranden, storten, lozen) van afval.
Allereerst wordt ingegaan op het gevoerde afvalbeleid. Vervolgens passeren achtereen-
volgens preventie, hergebruik, storten en verbranden van afval de revue. De totale hoe-
veelheid afval (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en mest) is tussen 1990 en
1994 min of meer gelijk gebleven (figuur 4.7.1). Sinds 1994 is de hoeveelheid met in
totaal ruim 6% toegenomen. Voor de komende jaren wordt - afhankelijk van het econo-
mische scenario - een verdere toename geraamd, met 0,4 -1,2% per jaar.

De belangrijkste doelgroepen bij de afvalproductie zijn de industrie (40%), bouw
(26%), consumenten (15%) en handel, diensten en overheid (8%) (zie bijlage 3). In de
periode 1985-1997 nam de hoeveelheid afval bij de bouw met 10% toe en bij de indu-
strie met 15%. De hoeveelheid afval van consumenten nam met bijna de helft toe vooral
als gevolg van toename van de welvaart, relatief lage grondstofprijzen en in mindere
mate bevolkingsgroei.
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Beleid
Het afvalbeleid kent een prioriteitsvolgorde: preventie, hergebruik of nuttige toepas-
sing, verbranden met energie-opwekking en pas in laatste instantie storten of lozen.
Deze lijn blijft in de NMP3-planperiode gehandhaafd, waarbij meer aandacht wordt
geschonken aan het energie-aspect van niet-herbruikbare afvalstoffen. In discussie is of
deze prioriteitsvolgorde voor alle afvalstoffen wel de juiste is. Op EU-niveau is discus-
sie over de vraag wanneer sprake is van afval en wanneer van een grondstof (waarvoor
geen specifieke beperkingen voor toepassing gelden). De uitkomst zal gevolgen hebben
voor het Nederlandse afvalbeleid.

Vanaf 1990 is veel aandacht geschonken aan preventie en hergebruik van afvalstoffen.
Zo werden convenanten afgesloten tussen bedrijfsleven en overheden, en werden onder-
zoeks- en stimuleringsprogramma’s opgezet. Daarnaast zijn de laatste jaren AMvB’s
geformuleerd en programma’s gestart om meer afval van huishoudens en bedrijven
gescheiden in te zamelen. Teneinde (niet-herbruikbaar) brandbaar afval niet meer te
hoeven storten is de capaciteit van AVI’s sterk opgevoerd. Parallel daaraan zijn veel
stortverboden in 1996 en 1997 in werking getreden. Ook de komende jaren worden nog
stortverboden van kracht. Eind 1997 is het Convenant Verpakkingen II gesloten. De pre-
ventiedoelstelling voor verpakkingsafval is nu mede gerelateerd aan de economische
groei en daardoor minder vergaand dan in het eerste convenant. De hergebruiksdoelstel-
lingen zijn min of meer gelijk gebleven. In 1997 is ook het Meerjarenplan Gevaarlijke
Afvalstoffen II uitgebracht waarin onder meer minimumeisen aan de verwerkingswijze
zijn gesteld (zie tekstbox).

Als gevolg van het kabinetsbesluit om de adviezen van de Commissie Toekomstige
Organisatie Afvalverwijdering op te volgen zullen de provinciegrenzen voor de verwij-
dering van afval worden opgeheven. Rond 2000 komt er één landelijk afvalbeheersplan
voor al het afval. Het in- en uitvoerbeleid voor afvalstoffen is meer in overeenstemming
gebracht met het Europese beleid. Zo gelden er geen restricties meer bij de in- en uit-
voer van afval ten behoeve van hergebruik en nuttige toepassing, tenzij de mate van her-
gebruik in het importerende land veel lager is. Wanneer in het buitenland AVI’s aan
dezelfde emissie-eisen voldoen als in Nederland, dan is ook export ten behoeve van ver-
branden in de toekomst toegestaan. Voor storten blijft het principe van zelfvoorziening
gehandhaafd. Import van afval ten behoeve van eindverwijdering behoort ook tot de
mogelijkheden.
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Tweede Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen
Voor de uitvoering van het tweede Meerjarenplan
Gevaarlijke Afvalstoffen is een monitoringpro-
gramma voorzien. Uit de resultaten van een proef-
monitoring over 1996 blijkt dat de verwijderings-
structuur voor gevaarlijk afval in een aantal
sectoren weinig doorzichtig is. Hierdoor is het
moeilijk om vast te stellen in hoeverre voldaan
wordt aan de minimumeisen voor de verwijdering
en welk aandeel van het gevaarlijk afval nuttig 

wordt toegepast. Daarnaast is gebleken dat het in
veel gevallen zeer lastig is om een redelijke schat-
ting te maken van de werkelijk vrijkomende hoe-
veelheid gevaarlijke afvalstoffen ten opzichte van
de gemelde hoeveelheid. Een dergelijke schatting
is nodig om iets te kunnen zeggen over de eventu-
ele lekverliezen en de mogelijke milieubelasting als
gevolg daarvan, en om op termijn na te kunnen
gaan of preventie plaatsvindt.



Afvalpreventie
Afvalpreventie is de belangrijkste doelstelling in het Europese en Nederlandse afvalbe-
leid. Het kan worden gedefinieerd als het uit milieu-overwegingen verminderen van de
hoeveelheid afval of het verbeteren van de kwaliteit van het afval. Vaak is het moeilijk
vast te stellen of maatregelen die leiden tot afvalreductie genomen worden uit milieu-
overwegingen of louter op grond van economische motieven. Indirect heeft het milieu-
beleid effect gehad op het voorkómen van het ontstaan van afval, doordat de kosten van
verwijdering fors hoger zijn geworden als gevolg van emissiebeperkende voorzieningen
bij afvalverwijderingsbedrijven en de Wet belastingen op milieugrondslag. Er is geen
monitoringsysteem voor preventiemaatregelen. In 1997 had ongeveer de helft van de
industriële bedrijven plannen ten aanzien van preventie of voerde deze uit. Overigens
bleek dat bijna 50% van de ondernemers het begrip preventie onjuist interpreteerde.

In de industrie kon in de periode 1985-1994 zo’n 2-3% preventie worden getraceerd. Het
is waarschijnlijk dat in de industrie in en na die tijd meer preventie heeft plaatsgevonden,
onder andere in de suiker- en zetmeelindustrie (tarra). Geschat wordt dat in de dienstver-
lening sinds 1990 ongeveer 10% preventie is gerealiseerd. In de overige doelgroepen is
geen noemenswaardige preventie waargenomen. In ongeveer 10% van de gemeenten
werd in 1997 op een of andere wijze gebruik gemaakt van gedifferentieerde inzameltarie-
ven. Hierdoor werd in deze gemeenten 15-25% minder afval aangeboden. Er was een toe-
name van het thuiscomposteren en ongeveer 15% meer afval werd hergebruikt. In beperk-
te mate was sprake van ontwijkgedrag (5-10%) waardoor de positieve effecten
gedeeltelijk teniet zijn gedaan.

Hergebruik
In de periode 1990-1997 is het aandeel hergebruik van 61 naar 74% toegenomen. In 2002
zal naar schatting een aandeel van 75% worden bereikt. Ongeveer een derde van de toena-
me in de periode 1990-1997 werd gerealiseerd door nuttige toepassing van bouw- en
sloopafval. Circa 40% door industrie-afval en bijna 15% van de toename is te danken aan
de gescheiden inzameling en het hergebruik van groente-, fruit en tuinafval (GFT). In
1995 lijkt de gescheiden inzameling van GFT een verzadigingspunt te hebben bereikt.
Vrijwel alle burgers kunnen het GFT-afval apart aanbieden. Enkele jaren geleden maakten
velen zich zorgen over de afzetmogelijkheden van GFT-compost. Alle compost kan echter
worden afgezet. In verzamelcontainers bij hoogbouw en in binnensteden is de verontrei-
niging van het GFT-afval met andere afvalstoffen wel eens zo hoog dat partijen geweigerd
worden en soms de inzameling gestopt wordt. De GFT-compost zelf bevat minder zware
metalen dan in het verleden. Het hergebruik van verpakkingsafval neemt geleidelijk toe.
Het hergebruik van kunststofverpakkingen blijft achter bij de doelstelling. Het gescheiden
inzamelen van glas en klein chemisch afval stabiliseert. Er is een toename van hergebruik
van bijvoorbeeld papier en materiaal uit autowrakken.

Eindverwijdering
Het aandeel afval dat wordt gestort of verbrand is afgenomen van 35% in 1990 tot 25%
in 1995. In 1997 is het aandeel verbranden/storten verder gedaald naar 23%. Tevens
heeft een forse verschuiving plaatsgevonden van storten naar verbranden. De hoeveel-
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heid gestort afval is in 1997 met circa 10-15% afgenomen ten opzichte van 1996. Als
gevolg van het afvalbeleid is de hoeveelheid gestort afval in 1997 ongeveer 30% van de
hoeveelheid die er zou zijn geweest bij ongewijzigd beleid (figuur 4.7.2). Bijna 15%
van de aangevoerde afvalstoffen op stortplaatsen wordt daar nuttig toegepast als afdek-
materiaal, wegverharding en dergelijke. Hierbij wordt vooral zand of schone grond ver-
vangen. Ongeveer 50% van de nuttig toegepaste hoeveelheid afval bestaat uit verontrei-
nigde grond en bouw- en sloopafval. Het aantal in exploitatie zijnde stortplaatsen is
sinds 1991 met 40% verminderd. Gesloten stortplaatsen krijgen veelal een bestemming
als recreatieterrein.

De hoeveelheid in AVI’s verbrand afval is sinds 1995 met 55% gestegen. De verschui-
ving van storten naar verbranden is het gevolg van het gereedkomen van extra verbran-
dingscapaciteit en het in werking treden van een aantal stortverboden. In 1997 is ont-
heffing gegeven voor het storten van circa 2,5 miljard kg brandbaar afval. De capaciteit
van AVI’s is niet voldoende om het aanbod aan brandbaar afval te kunnen verwerken.
Dit wordt veroorzaakt door hogere economische groei dan voorzien en het niet geheel
realiseren van preventie- en hergebruiksdoelstellingen. Overigens is destijds in het
Tienjarenprogramma afval van het Afval Overlegorgaan (AOO) bewust gekozen voor
een krappe planning van de verbrandingscapaciteit teneinde hergebruik niet te frustre-
ren en dure overcapaciteit te voorkomen.

Tot 2002 wordt een zeer beperkte uitbreiding van de AVI-capaciteit bij bestaande instal-
laties verwacht. Daarnaast wordt gerekend op het meestoken van afval (met name hout)
in elektriciteitscentrales en het verwerken van afval in op energiewinning gerichte
installaties (in totaal circa 700 miljoen kg in 2002). Naar verwachting wordt de doelstel-
ling voor storten in 2000 vrijwel gehaald (figuur 4.7.1).
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Figuur 4.7.2 Het effect van afvalbeleid op het storten van afval.



De milieukosten van verwijdering bedragen ongeveer een derde van de totale milieu-
kosten. De meeste milieukosten voor afvalverwijdering worden gemaakt door de afval-
verwijderingsbedrijven (zie paragraaf 3.10). De lasten worden echter gedragen door de
afvalproducerende doelgroepen. De milieukosten van afvalverwijdering zijn sinds 1995
met 13% toegenomen, vooral door het gereedkomen van enkele AVI’s. De verscherping
van de emissienormen voor AVI’s hebben geleid tot een verdubbeling van de verbran-
dingskosten per ton sinds 1989. De emissie van dioxinen nam in deze periode af met
meer dan 99%.

4.8 Verstoring

Het thema Verstoring richt zich op milieuproblemen die de kwaliteit van de directe leef-
omgeving van burgers bedreigen, zoals lawaai, stank, verhoogde veiligheidsrisico’s
door menselijke activiteiten (‘externe veiligheid’), en lokale lucht-, water- en bodem-
verontreiniging.

De kwaliteit van de woonomgeving van de burger staat in toenemende mate onder druk
door vooral de groei van het verkeer en het ruimtebeslag van woningbouw, wegen en
luchthavens. Het spanningsveld tussen milieu en ruimte in Nederland is daardoor toege-
nomen (zie paragraaf 2.6). In stedelijk gebied staan de verschillende functies (wonen,
werken, recreëren) vaak met elkaar op gespannen voet. De overheid streeft naar een
optimale combinatie van deze functies met als doel de omgevingskwaliteit te verbete-
ren. Binnen het verstoringsbeleid is sinds een aantal jaren sprake van decentralisatie van
bevoegdheden en taken. Lokale overheden hebben meer beleidsruimte gekregen om een
eigen integrale afweging te maken tussen aspecten die te maken hebben met de leef-
baarheid van de (leef)omgeving, zoals milieukwaliteit, mobiliteit en bereikbaarheid. In
deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het gebied van geluid en geur, de omvang
van de geluidbelasting en de daarmee samenhangende hinder weergegeven. Verder
komen externe veiligheid, lokale luchtverontreiniging en verstoringsaspecten van
Schiphol aan de orde. Lokale land- en waterbodemverontreiniging wordt in paragraaf
4.6 behandeld.

4.8.1 Geluid en geur

• Het percentage gehinderden door geluid en geur is de afgelopen jaren gedaald tot
respectievelijk 41 en 16% in 1996.

• De doelstelling voor stiltegebieden wordt met de huidige inspanningen naar ver-
wachting niet gehaald. In meer dan de helft van de stiltegebieden in de Randstad
wordt de geluidsnorm van 40 dB(A) overschreden.

• In stedelijke gebieden ondervindt in het algemeen een hoger percentage van de
bevolking hinder van geluid dan in het meer landelijke gebied; hinder door vliegtuig-
lawaai komt echter vaker voor in het landelijke gebied.
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Beleid
De belangrijkste doelstellingen van het verstoringsbeleid zijn stabilisatie van geluid- en
geurhinder ten opzichte van 1985 in zowel 2000 als 2010. Dit betekent dat het percenta-
ge gehinderden1) door geluid (van weg- en railverkeer, luchtvaart en industrie) in 2000
niet hoger mag zijn dan 40% en het percentage geurgehinderden (van wegverkeer en
industrie) niet hoger dan 12% van de Nederlandse bevolking. De doelstelling dat in
2010 geen sprake meer mag zijn van ernstige hinder lijkt niet haalbaar, onder andere
door de toename van de mobiliteit. Daarom zal deze doelstelling in 1999 worden her-
zien; de nieuwe doelstelling zal betrekking hebben op de periode 2020-2030.

In het geluidbeleid is decentralisatie van verantwoordelijkheden zichtbaar, waarbij iede-
re bestuurslaag zijn eigen beleid ontwikkelt. De Nota MIG (Modernisering Instrumenta-
rium Geluidbeleid), waarin dit wordt vormgegeven, is begin 1998 aan de Tweede
Kamer aangeboden. Naast decentralisatie is afstemming van maatregelen op internatio-
naal niveau noodzakelijk, bijvoorbeeld ten aanzien van het beperken van bandengeluid
en het opstellen van emissie-eisen voor treinmaterieel. In 1997 heeft de Europese Com-
missie het Groenboek uitgebracht, waarin richtlijnen worden gegeven voor een samen-
hangend wettelijk kader voor de EU met betrekking tot geluidemissies van auto’s, trei-
nen en vliegtuigen. Een derde tendens in het geluidbeleid is de toegenomen aandacht
voor handhaving van ingezette beleidsmaatregelen. In het NMP3 is bijvoorbeeld een
intensivering van het snelheidsbeleid aangekondigd. Ook zal meer aandacht besteed
worden aan de handhaving van geluidemissies bij brommers en motoren. Emissie-eisen
voor treinmaterieel ontbreken. Om de toename van geluidhinder door de groei van
treinverkeer tegen te gaan worden daarom voor railverkeer (geluid)emissieplafonds
opgesteld.

In het geurbeleid is de verschuiving van nationale naar lokale overheden al voltooid: het
lokaal bevoegd bestuur stelt nu vast welke mate van geurhinder nog acceptabel is en
evalueert dit aan de hand van onder andere hinderenquêtes en klachtenregistraties. In
1999 zal een evaluatie van het gedecentraliseerde beleid plaatsvinden.

Geluidbelasting
De (cumulatieve) geluidbelasting veroorzaakt door industrie, weg-, rail- en vliegver-
keer, is in de Randstad en overige stedelijke gebieden hoger dan in landelijke gebieden
(figuur 4.8.1). Vooral rond Schiphol en in de regio Rijnmond is de geluidbelasting hoog.
Ruim 23% van de woningen in de Randstad heeft een geluidbelasting op de gevel van
meer dan 60 dB(A).
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1) Hinder is in dit hoofdstuk gedefinieerd als het vaak of soms last hebben van lawaai of stank, zoals gevraagd wordt in het
Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (CBS). Geluid- en geurbronnen waarnaar gevraagd wordt zijn wegverkeer (auto’s,
motoren en brommers), vliegverkeer (geen onderscheid in civiel en militair vliegverkeer), railverkeer (treinen, trams of
metro’s), industrie (industrie of bedrijven), straatlawaai (spelende kinderen, laden en lossen), buren en landbouw. Ernsti-
ge hinder is gedefinieerd als de mate van hinder zoals gevraagd in de periodieke hinderenquêtes (1977, 1987, 1993) van
TNO.



Door de toename van het aantal wegen en de toegenomen mobiliteit (zie paragraaf 2.6)
is het aannemelijk dat er meer geluid geproduceerd wordt over een groter oppervlak.
Het wegverkeer is sinds 1985 vooral buiten de bebouwde kom in volume toegenomen
(met 50%), hetgeen heeft geleid tot een toename in geluidbelasting van 1-2 dB(A). Uit
een knelpuntenanalyse van geluid van Rijkswegen blijkt dat lokaal geluidnormen
(geluidbelasting groter dan 65 dB(A)) worden overschreden (figuur 4.8.2).
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Figuur 4.8.1 Geluidbelasting door (snel)weg-, spoorweg-, vliegverkeer en industrie, en over-
schrijdingen in stiltegebieden. De geluidbelasting is gebaseerd op modelberekeningen en uitge-
drukt in de milieukwaliteitsmaat MKM2) (Bron: AVV, NS, LISA, NLR, VNG).

2) Bij de MKM (milieukwaliteitsmaat) wordt de geluidbelasting door verschillende bronnen omgerekend naar de etmaal-
waarde voor wegverkeer, die evenveel hinder zou veroorzaken als de betreffende geluidbelasting. De berekeningen 
hebben, afhankelijk van de gegevensbron, betrekking op de periode 1990-1997.



De afgelopen jaren zijn ten aanzien van de verschillende sectoren (weg-, railverkeer,
luchtvaart, industrie) diverse beleidsmaatregelen genomen om de geluidbelasting in
Nederland te reduceren (tabel 4.8.1). Voor het wegverkeer worden effecten van maatre-
gelen deels tenietgedaan door het gebruik van bredere banden bij personenauto’s.

In Nederland is een aantal stiltegebieden aangewezen, waar de natuurlijke geluiden niet
of in geringe mate verstoord mogen worden door lawaai van met name verkeer en recre-
atie. Als alle door de provincies aangewezen stiltegebieden zullen worden gerealiseerd,
zal het areaal aan stiltegebieden nabij stedelijk gebied circa 178.000 hectare bedragen.
De doelstelling voor 2000 (200.000 hectare) wordt daarmee niet geheel gehaald. In
ongeveer 17% van de stiltegebieden in Nederland is de berekende cumulatieve geluid-
belasting hoger dan de norm van 40 dB(A); in de Randstad is dit ongeveer 57%. Uit een
evaluatie van de Provincie Utrecht van haar stiltegebieden blijkt dat handhaving van de
stiltegebieden in westelijk Utrecht geen zin heeft. De akoestische kwaliteit wordt door
het vliegverkeer van en naar Schiphol te zeer aangetast. In het provinciale milieube-
leidsplan 1997 zijn daarom in westelijk Utrecht geen stiltegebieden meer opgenomen.

Gezondheidseffecten
Gezondheidseffecten van blootstelling aan geluid en geur zijn hinder, slaapverstoring en
stress-gerelateerde aandoeningen (hart- en vaatziekten). Daarnaast zijn er lichte aanwij-
zingen dat geluid het prestatievermogen kan beïnvloeden. Hinder en slaapverstoring
zijn de gevoeligste effecten. Schattingen van het percentage mensen dat slaapverstoring
ondervindt, lopen uiteen van 4 tot 10% van de totale bevolking. Daarnaast leidt bloot-
stelling aan geluid naar schatting tot enkele duizenden extra ziekenhuisopnames door
hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Hinder hangt niet alleen samen met de objectie-
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Figuur 4.8.2 Knelpunten geluid rond Rijkswegen in 1997 (Bron: AVV, bewerking RIVM/TNO).



ve belasting, maar ook met individuele factoren zoals de gevoeligheid voor geluid en/of
geur, angst of economische afhankelijkheid van de bron (vliegverkeer, industrie), omge-
vingsfactoren zoals woningtype en bouwperiode van de woning, en sociale kenmerken.
Een afname van de geluid- of geurbelasting betekent daarom niet automatisch een afna-
me in hinder.

Geluidhinder wordt met name veroorzaakt door geluid van wegverkeer, buren en lucht-
vaart, en in mindere mate door industrie en railverkeer. De geluidhinder ten gevolge van
weg-, railverkeer, vliegtuigen en/of industrie in Nederland is de afgelopen jaren afgeno-
men tot 41% geluidgehinderden in 1996 (het laatste jaar waarvoor gegevens beschik-
baar zijn). Diverse maatregelen hebben bijgedragen aan de afname van de (ernstige)
geluidhinder. De Wet geluidhinder heeft tot een afname van het aantal gehinderden
geleid via onder andere strengere kwaliteitseisen voor nieuwbouwwoningen, zoals
(afdoende) geluidisolatie, de invoering van snelheidslimieten, plaatsing van geluids-
schermen en stiller asfalt (tabel 4.8.1).

Burenlawaai is na wegverkeer de belangrijkste bron van geluidhinder. In 1996 werd
22% van de volwassen Nederlanders hierdoor gehinderd. Naarmate de bouwkwaliteit
van de woning beter is, neemt de hinder door burenlawaai af. Naast het nemen van iso-
latiemaatregelen kan met voorlichting en buurtbeheer worden geprobeerd het gedrag
van mensen ten opzichte van buren te beïnvloeden. Het milieubeleid richt zich nog niet
op het voorkómen van burenlawaai. Vanwege de toenemende aandacht voor de kwaliteit
van de leefomgeving neemt de beleidsaandacht voor burenlawaai wel toe. Dit blijkt bij-
voorbeeld uit de recente Nota Geluid en Wonen (1998) met voorstellen voor preventie-
maatregelen.

Geluidhinder is niet gelijk verdeeld over Nederland. In stedelijke gebieden is het per-
centage gehinderden hoger dan in meer landelijk gebied; in sterk verstedelijkte gebie-
den is 52% gehinderd en in niet-stedelijk gebied 46% (figuur 4.8.3). Dit is in belangrij-
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Tabel 4.8.1 Effecten van overheidsmaatregelen ten behoeve van de geluidreductie in Nederland.

Maatregel Resultaat tot en met 1997 Effect 
(in dB(A))

Sanering van woningen met een gevelbelasting 80.000 woningen geïsoleerd geen gegevens
van meer dan 65 dB(A)

Hoofdwegennet voorzien van geluidsarm asfalt 2354 km van het hoofdwegennet 2-3
(ZOAB) (ongeveer 43%)

Plaatsing geluidsschermen langs woonwijken 432 km wegscherm; lokaal max. 12 
nabij snelwegen ontbreken gegevens

Invoering snelheidslimieten van 100 km/u daling gemiddelde snelheid 1
op gedeelten van het hoofdwegennet ter plaatse van 115 tot 102 km/u

Aanscherping typekeuringseisen en andere nieuwe vrachtauto’s voldoen 4
maatregelen aan vrachtauto’s

Aanbrengen voegloos spoor 92% van het spoorwegennet 3
Plaatsing spoorschermen 107 km spoorscherm max. 18
Vervanging houten dwarsliggers door betonnen eenderde van het spoorwegennet 2



ke mate te wijten aan wegverkeer en buren. Hinder door vliegtuiggeluid komt vaker
voor in minder stedelijk gebied.

De stadsregio Rotterdam en de regio Schiphol zijn voorbeelden van gebieden met een
grote milieudruk, die bij bewoners tot (hinder)klachten leiden. In de Regio Rijnmond
nam het aantal klachten over geluid in 1997 verder toe met ongeveer 17% ten opzichte
van 1996. In de regio Schiphol nam het totale aantal klachten over vliegtuiglawaai in
1997 met ruim 80% toe tot circa 245.000 (zie paragraaf 4.8.4).

De belangrijkste bronnen van geurhinder in Nederland zijn landbouw, wegverkeer en
industrie. Vanaf 1990 is een daling zichtbaar van het percentage geurgehinderden door
wegverkeer en/of industrie tot 16% in 1996. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. Het
percentage geurgehinderden door de landbouw daalde tussen 1995 en 1996 tot 14%.

4.8.2 Externe veiligheid

• De veiligheidssituatie rond EVR-plichtige bedrijven is in de afgelopen vijf jaar licht
verbeterd.

Beleid
In het externe-veiligheidsbeleid gaat het om het verminderen en beheersen van risico’s
van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en het transport ervan. Het
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betreft vooral de grote chemische bedrijven. Ook LPG-stations en opslagen van bestrij-
dingsmiddelen, transportactiviteiten en luchtverkeer zijn als potentiële gevarenbron
aangemerkt.

De overheid heeft grenzen gesteld aan de overlijdensrisico’s die bedrijven mogen ver-
oorzaken voor de burgers. De norm voor het individuele risico (IR) is bindend. Voor
bestaande situaties mag er geen bewoning zijn binnen de IR-contour van 10-5 per jaar,
voor nieuwe situaties niet binnen de IR-contour van 10-6 per jaar. De groepsrisiconorm
wordt sinds 1994 als oriënterende waarde gehanteerd. Gemeenten en provincies kun-
nen, met redenen omkleed, van deze norm afwijken. Voor luchthavens zijn aparte risico-
normen vastgelegd (zie paragraaf 4.8.4).

Om na te gaan of het vastgestelde veiligheidsniveau geen geweld wordt aangedaan
moeten alle bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen vallen elke vijf
jaar een externe-veiligheidsrapport (EVR) aan het bevoegde gezag overleggen. Dit is
doorgaans de provincie. In een EVR dient het bedrijf volgens een voorgeschreven
methodiek zijn risico’s te beschrijven. Deze methodiek is in 1994 aangepast.

Voor CPR-15 bedrijven (opslagen van bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen) zijn
in 1997 nieuwe afstandseisen en bevolkingsdichtheidseisen vastgesteld. Voor opslagen
met een (semi-)automatisch brandbestrijdingssysteem zijn de afstanden kleiner gewor-
den. Voor de opslagen zonder een dergelijk systeem zijn ze juist groter geworden.

Milieukwaliteit
De gegevens over de risico’s van EVR-plichtige bedrijven zijn gebaseerd op een inven-
tarisatie van het inrichtingenbestand (peiljaar 1997). Dit bestand, dat in opdracht van
VROM is opgesteld, bevat informatie over EVR-plichtige bedrijven die onder meer
gebruikt wordt voor de rapportage aan de EU in het kader van de Post-Seveso richtlijn.
Eind 1997 hebben 11 van de 125 bedrijven nog niet voldaan aan hun wettelijke ver-
plichting een herziening op te leveren. Spoorwegemplacementen hebben geen verplich-
ting om periodiek inzicht te geven in de actuele risico’s.

Ten opzichte van de cijfers uit de Milieubalans 1997 is het aantal blootgestelde perso-
nen binnen de individuele risicocontour van 10-6 per jaar van EVR-plichtige bedrijven
afgenomen. De geconstateerde afname wordt voornamelijk bewerkstelligd door vijf
bedrijven, die samen verantwoordelijk zijn voor circa 75% van het aantal blootgestel-
den. De afname is deels te verklaren uit maatregelen die de betreffende bedrijven heb-
ben getroffen en deels uit de in 1994 herziene rekenmethodiek. De oriënterende waarde
voor het groepsrisico wordt momenteel bij acht bedrijven overschreden. Het aantal
blootgestelden en het oppervlak binnen de verschillende risicocontouren van spoorwe-
gemplacementen zijn vrijwel gelijk gebleven. Bij de luchthavens (Schiphol, Eelde,
Maastricht-Aachen en Zestienhoven) worden de externe veiligheidsrisico’s gedomi-
neerd door de bijdrage van Schiphol (tabel 4.8.3).
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en behoeve van een inventarisatie van het aantal knelpunten met betrekking tot het ver-
voer (weg, water, rail en buisleiding) is voor ongeveer 3000 locaties het risico globaal
berekend. Het aantal locaties waar het individueel risico wordt overschreden bedraagt
maximaal 25. Het aantal locaties waar het groepsrisico wordt overschreden wordt
geschat op maximaal 40.

Door een verdere afname van het aantal kerncentrales is het risico in Nederland verder
gedaald. De kerncentrale Dodewaard en enkele Oost-Europese centrales zijn gesloten.
Op de middellange termijn zal het aantal centrales verder afnemen, onder andere door
de voorgenomen sluiting van de centrale Borssele en de kerncentrales in Zweden.

4.8.3 Lokale luchtverontreiniging

• Door succesvol beleid is de luchtkwaliteit in drukke straten rond 1990 verbeterd. De
laatste vijf jaar veranderen de concentraties benzeen, benzo(a)pyreen, NO2 en zwar-
te rook niet meer.

• De door de Europese Commissie voorgestelde norm voor NO2 wordt in steden op
veel plaatsen overschreden.

De luchtkwaliteit in drukke straten is rond 1990 duidelijk verbeterd (figuur 4.8.4). Deze
verbetering is vooral te danken aan de invoering van de katalysator en in mindere mate
aan de schonere motoren en brandstoffen. In steden is mede door terugdringing van de
automobiliteit een sterkere verbetering van de luchtkwaliteit bereikt. De NO2-concen-
tratie is bijvoorbeeld in de laatste tien jaar met enkele tientallen procenten gedaald. Over
geheel Nederland zijn sinds 1992 de lokale en achtergrondconcentraties ongeveer con-
stant. Groei van het wegverkeer en van steden kan de lokale situatie weer doen verslech-
teren.
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Tabel 4.8.3 Het aantal blootgestelde personen (individueel risico (IR) uitgedrukt in kans op overlijden per
jaar) en indirecte ruimtebeslag als gevolg van EVR-plichtige bedrijven, spoorwegemplacementen, luchtha-
vens en het transport over de weg, verdeeld over de verschillende klassen van het individuele risico.

Risicobron IR-klassen
> 10-5 10-5 - 10-6 10-6 - 10-7 10-7 - 10-8

Aantal blootgestelde personen
EVR-plichtige bedrijven 30 600 21.500 102.500
Spoorwegemplacementen 0 5.000 38.000 111.000
Luchthavens1) 4.100 34.000 320.000 onbekend

Indirect ruimtebeslag (km2)
EVR-plichtige bedrijven 20 45 115 265
Spoorwegemplacementen 0,2 2 15 45
Luchthavens 16 67 249 onbekend
Transport over de weg - 21 560 893

1) Getallen hebben betrekking op Schiphol (situatie in 1997), Eelde, Maastricht-Aachen en Zestienhoven (situatie 1996).



De EU heeft voor NO2 nieuwe normen vastgesteld voor het jaargemiddelde (40 µg/m3

voor blootstelling van mensen en 30 µg/m3 voor blootstelling van ecosystemen). Onge-
veer 18% van de Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan overschrijding van de
norm. Het betreft vooral de bevolking van de Randstad en steden in de zuidelijke helft
van Nederland. Gezien de groeiende mobiliteit is het behalen van de EU-normen een
zware opgave. In de natuur wordt plaatselijk de voor ecosystemen bedoelde norm over-
schreden. Ook voor kortstondige blootstelling zijn er nieuwe EU-normen. Deze worden
voor zowel mensen als natuur in veel beperktere mate overschreden.

4.8.4 Schiphol

• In 1997 is het aantal geluidbelaste woningen rondom Schiphol gelijk gebleven ten
opzicht van 1996 (14.000 woningen in de 35 Ke-zone) en ligt daarmee onder de hui-
dige wettelijke geluidnorm. De overlast van Schiphol strekt zich echter over een
steeds groter gebied uit.

• De externe veiligheidsrisico’s rond Schiphol zijn in 1997 verder toegenomen. Het
aantal blootgestelden in de 10-5 en 10-6 risicocontour was 14 respectievelijk driemaal
hoger dan in het referentiejaar 1990.

• Wanneer in 2003 de vijfde baan op Schiphol in gebruik zal worden genomen, zullen
de risico’s sterk afnemen. De beoogde niveaus van 1990 zullen echter zonder aanvul-
lend beleid niet worden bereikt.
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Inleiding
De ontwikkelingen rond Schiphol hebben ook in 1997 in het centrum van de belangstel-
ling gestaan. Voor een belangrijk deel werd dit veroorzaakt door de aandacht voor de
aanleg van een vijfde start- en landingsbaan in 2003 en de toelating van meer vluchten
per jaar (20.000 vluchten per jaar extra tot 2003). Ook werd de aandacht getrokken door
de discussie over een tweede nationale luchthaven in het kader van de toekomst van de
Nederlandse luchtvaartinfrastructuur (TNLI).

Volume-ontwikkelingen
Schiphol maakt een sterke groei door, zowel wat betreft het aantal passagiers, het aantal
vliegbewegingen als de hoeveelheid vervoerde vracht (figuur 4.8.5). In 1997 is het aantal
vliegbewegingen met 7,3% gegroeid tot 368.000. Hiervan waren ongeveer 18.000 bewe-
gingen niet bestemd voor zogenaamd luchttransport, maar voor zaken als taxi-diensten
en luchtfotografie. Het aantal vervoerde passagiers is ten opzichte van 1996 met bijna
14% gestegen. Het transferverkeer steeg met 20% veel sneller dan het aantal passagiers
met vertrekplaats of bestemming Schiphol, en maakt nu ruim 40% uit van het totale pas-
sagiersvolume. Het aantal nachtvluchten was in 1997 circa 6% hoger dan in 1996.

Milieu-effecten
De milieu-effecten in en om Schiphol betreffen geluid (hinder en slaapverstoring),
externe veiligheidsrisico’s, lokale luchtverontreiniging en stank. Figuur 4.8.6 geeft de
ontwikkelingen met betrekking tot geluid en risico’s weer.

Geluid
In 1996 zijn de geluidzones rond Schiphol wettelijk vastgesteld. Tot 2003 (met het vier-
banenstelsel) mogen maximaal 15.100 woningen binnen de 35 Ke-zone (de huidige
wettelijke geluidnorm voor vliegverkeer) liggen. Het aantal huizen dat in een jaar mag
worden blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 35 Ke is, vanwege de in de zone-
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ring begrepen meteomarge (windrichting), kleiner dan deze 15.100, namelijk 12.080.
Vanaf 2003, wanneer een vijfde baan zal zijn aangelegd, mogen maximaal 10.000
woningen binnen deze zone liggen. Het aantal geluidbelaste woningen binnen de 35 Ke-
zone in 1997 is met 14.000 gelijk gebleven aan de situatie in 1996. Dit aantal ligt onder
de norm van 15.100 woningen, maar overschrijdt de norm wanneer rekening wordt
gehouden met de meteomarge. Bij de berekening is uitgegaan van de werkelijk gevlo-
gen routes, het aantal vliegbewegingen in 1997 en de bevolkingsdichtheid in 1997.
Door de vijfde baan zal het aantal geluidbelaste woningen binnen de 35 Ke-zone afne-
men.
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Het aantal gehinderden binnen de 35 Ke-zone is in 1997 ongeveer gelijk gebleven
(figuur 4.8.6). Uit modelberekeningen over een gebied van 55 x 55 km rond Schiphol
blijkt dat het totaal aantal gehinderden met 21% is afgenomen. Deze afname wordt
mogelijk verklaard door nieuwe uit- en aanvliegroutes buiten de 35 Ke-zone. Een aan-
zienlijk deel van de gehinderden woont nu echter buiten het studiegebied. Daardoor is
sprake van een onderschatting van het aantal gehinderden. Gegevens over het aantal
klachten door vliegtuiggeluid bevestigen dit beeld: de klachten breiden zich uit over een
steeds groter gebied en nemen in aantal sterk toe.

Veiligheidsrisico’s
Voor Schiphol en de overige luchthavens in Nederland zijn aparte risiconormen vastge-
legd. Voor het individueel risico is gekozen voor de veiligheidszone in engere zin (over-
eenkomend met de individuele risicocontour van 5.10-5 per jaar, waarbinnen op termijn
niet gewoond mag worden) en de veiligheidszone in ruime zin (overeenkomend met de
individuele risicocontour van 10-5 per jaar, waarbinnen een bouwverbod geldt). Voor het
groepsrisico is geen zelfstandig ruimtelijk beleid geformuleerd, maar is aangesloten bij
het beleidsinstrument ‘vrijwaringszone’ om de toename van het groepsrisico te beperken.
Daarnaast wordt voor Schiphol de ontwikkeling van het gesommeerd gewogen risico
(GGR) binnen de veiligheidszone in ruime zin en het toetsingsgebied (overeenkomend
met de individuele risicocontour van 10-6 per jaar) gebruikt als maat voor de toename in
onveiligheid. Het GGR mag vanaf 2003 niet hoger zijn dan in 1990 (stand-still beginsel).
Sinds 1990 is de risicosituatie rond Schiphol verslechterd. De risicogebieden zijn groter
geworden en het aantal inwoners binnen de verschillende contouren is toegenomen
(figuur 4.8.6). Het aantal inwoners binnen de 10-5 en 10-6 risicocontour was in 1997 14
respectievelijk driemaal hoger dan in het referentiejaar 1990. In de periode 1990-1996
werd dit in belangrijke mate veroorzaakt door de groei van de bevolking. Het laatste jaar
komt dit vooral door de toename van het aantal vliegbewegingen (7,3%) en de stijging
van het gemiddelde vliegtuiggewicht van 93 naar 103 ton. De relatief sterke toename in
de 10-5 contour werd mede veroorzaakt door het feit dat Buitenveldert gedeeltelijk binnen
deze contour is komen te liggen. Het GGR was in 1997 aanzienlijk hoger dan in 1990.

Met een tussentijdse toename van het risico tot 2003 is in het beleid rekening gehouden.
In 2003, wanneer de vijfde baan in gebruik zal worden genomen, zal door een betere lig-
ging van de aan- en uitvliegroutes het aantal risicobelaste woningen sterk afnemen.
Hoewel de ongevalskans per vliegbeweging kan dalen en de nauwkeurigheid waarmee
de risico’s worden berekend zal toenemen, zal dit de groei van het risico rond Schiphol
door de toename van het aantal vliegbewegingen hoogstens ten dele compenseren.  Bij
ingebruikname van de vijfde baan zal - uitgaande van de huidige toegestane groei van
het vliegverkeer en het huidige woningbestand - het veiligheidsniveau van 1990 zonder
aanvullend beleid niet  worden bereikt.

Luchtverontreiniging
De bijdrage van het vliegverkeer aan de lokale luchtverontreiniging rondom Schiphol is
gering. Ondanks de toename van het vliegverkeer is de luchtkwaliteit in deze regio in
1997 nauwelijks veranderd ten opzichte van 1990. Dit is vooral te danken aan maatrege-
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len in het wegverkeer. De cijfers uit het regionale meetnet luchtkwaliteit laten geen
overschrijding van de geldende milieunormen zien. Niettemin is in deze regio het aantal
mensen dat hinder ondervindt van luchtverontreiniging (met name stank en roet) aan-
zienlijk hoger dan in de rest van Nederland. 

Wanneer over de emissies door de luchtvaart op Nederlands territorium wordt gespro-
ken, betreft het alleen emissies die gedurende de landing, het verblijf op de luchthaven en
de start plaatsvinden (de Landing and Take Off (LTO)-cyclus). De luchtvaart op Neder-
lands territorium droeg in 1997 2% bij aan de totale CO2-emissies door de doelgroep ver-
keer en vervoer op Nederlands territorium. Het aandeel in de totale CO2-emissie op
Nederlands territorium was circa 0,5%. De vliegtuigemissies die boven de 1000 meter
plaatsvinden worden niet tot de Nederlandse emissies worden gerekend. Om te voorko-
men dat deze emissies verdwijnen uit de emissie-inventarisaties, is door IPCC bepaald
dat landen ook de CO2-emissies moeten opgeven die ontstaan uit de verbranding van de
in hun land gebunkerde brandstoffen. In 1997 was de CO2-emissie als gevolg van de ver-
branding van in Nederland aan de luchtvaart verkochte bunkerbrandstoffen circa 9 mil-
jard kg. Dit is meer dan 12 keer de CO2-emissie tijdens alle LTO’s op Nederlandse lucht-
havens in 1997. Binnen de Europese Unie zijn discussies gaande of het rechtvaardig is de
CO2-emissie uit luchtvaartbunkers toe te rekenen aan de landen waar ze zijn verkocht.
Een ander toerekeningsprincipe waarover wordt gediscussieerd, is de berekening van de
CO2-emissies al naar gelang het aantal vliegtuigpassagiers. Voor Nederland zou dat neer-
komen op circa 4 miljard kg. Ter vergelijking: de CO2-emissie door Nederlandse perso-
nenauto’s (binnen- en buitenland) bedroeg circa 18 miljard kg.

4.9 Verdroging

• Het verdroogde areaal in Nederland bedraagt op basis van de inventarisatie van 1998
595.000 ha, ongeveer gelijk verdeeld over gebieden met hoofdfunctie natuur en
gebieden met nevenfunctie natuur.

• De beleidsdoelstelling voor het jaar 2000 komt in zicht, maar zal gelet op de vaak
lange doorlooptijd van veel projecten in dat jaar nog niet zijn gerealiseerd.

Inleiding
Verdroging is het gevolg van maatregelen ten behoeve van de ont- en afwatering van
landbouwgebieden, de winning van grondwater voor de drink- en industriewatervoor-
ziening en diverse andere activiteiten; landelijk gezien in een verhouding van respectie-
velijk 60, 30 en 10%. Circa 40% van de inheemse planten is afhankelijk van de grond-
waterstand en wordt bedreigd door verdroging. Daarmee is Verdroging samen met
Verzuring en Vermesting de belangrijkste bedreiging voor het duurzaam voortbestaan
van de vochtige en natte natuur in Nederland.

Beleid
Het verdrogingsbeleid is gericht op een afname van  het verdroogde areaal met 25% in
2000 en met 40% in 2010, beide ten opzichte van de situatie in 1985. Omdat de situatie
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in 1985 achteraf niet goed bekend bleek te zijn, is in de Evaluatienota Water uit 1994
gesteld dat de afname van het verdroogde areaal zal worden getoetst aan de situatie in
1994. In dat jaar werd een areaal van circa 600.000 ha als verdroogd aangemerkt. In de
praktijk betekent dit, dat in 2000 in circa 150.000 ha de zogenoemde Gewenste Grond-
en OppervlaktewaterSituatie (GGOS) moet zijn gerealiseerd. In het regeringsvoorne-
men Vierde Nota Waterhuishouding (1997) wordt over de GGOS opgemerkt, dat uiter-
lijk in 2002 de GGOS in de waterhuishoudingsplannen van de provincies moet zijn
vastgelegd. In zes provincies is dat inmiddels het geval; de overige provincies verwach-
ten de GGOS in de komende jaren te kunnen vaststellen.

Anti-verdrogingsprojecten worden voornamelijk uitgevoerd en gefinancierd in het
kader van landinrichtingsprojecten, de regeling Gebiedsgerichte bestrijding verdroging
(GEBEVE), de regeling Overlevingsplan Bos en Natuur van het Ministerie van LNV en
de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid van het Ministerie van VROM. Hier-
van worden de eerste twee toegepast op respectievelijk circa 14 en 6% van het ver-
droogde areaal in Nederland (per 1 juli 1997). Van de laatste twee regelingen is het are-
aal waarvoor ze worden ingezet onbekend.

Sinds 1995 is de GEBEVE-regeling van kracht met als doel de verdrogingsbestrijding
een extra (financiële) impuls te geven. Hiervoor is jaarlijks 24 miljoen gulden beschik-
baar, waarmee ongeveer de helft van de kosten van anti-verdrogingsprojecten kan wor-
den gesubsidieerd. Van het totale beschikbare GEBEVE-budget tot en met 1997 (72
miljoen gulden) was eind 1997 voor een bedrag van ruim 53 miljoen gulden toegekend
aan GEBEVE-verplichtingen. Daarvan is inmiddels ruim 14 miljoen gulden uitbetaald.
Na een aanvankelijk trage start lijkt nu sprake te zijn van een flinke inhaalslag. Omdat
anti-verdrogingsprojecten een lange voorbereidings- en uitvoeringstijd hebben, is in het
regeringsvoornemen Vierde Nota Waterhuishouding aangekondigd, dat de looptijd van
de GEBEVE-regeling met één jaar zal worden verlengd tot en met 1998. Er zijn geen
extra middelen beschikbaar gekomen.
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Tabel 4.9.1 Voortgang van de verdrogingsbestrijding volgens de inventarisatie van 1998 (Bron: IPO, RIZA).

Voortgang Areaal (ha) Procenten

Areaal verdroogd 595.000 100

Voortgang projecten
Projecten in voorbereiding 128.000 22
Projecten in uitvoering 45.000 8
Projecten deels uitgevoerd1) 67.000 11
Projecten uitgevoerd 28.000 5

Voortgang herstel
Areaal deels hersteld 109.000 18
Areaal volledig hersteld 10.000 2

1) Afronding van deze projecten heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat bijvoorbeeld een deel van deze gronden nog
moet worden verworven.



Milieukwaliteit
De definitie van het verdrogingsprobleem en de methode van inventarisatie van verdro-
ging is in de loop der jaren sterk veranderd. De inventarisatie van 1998 heeft opgeleverd
dat in totaal circa 595.000 ha verdrogingsverschijnselen vertoont, waarvan circa
273.000 met hoofdfunctie natuur (en daarvan weer circa 47.000 ha nieuw te verwerven
natuur) en circa 322.000 ha met nevenfunctie natuur (figuur 4.9.1). 

Uit de inventarisatie blijkt tevens dat tot dusverre voor circa 140.000 ha verdrogings-
projecten in uitvoering zijn of zijn uitgevoerd (tabel 4.9.1). De verdrogingsdoelstelling
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Figuur 4.9.1 De verdroogde gebieden in Nederland volgens de inventarisatie van 1998 (Bron:
IPO, RIZA).



voor het jaar 2000 (afname van het verdroogde areaal met 150.000 ha) komt hiermee in
zicht. Gelet op de vaak lange doorlooptijd van de projecten zal de 2000-doelstelling in
dat jaar echter nog niet zijn gerealiseerd. Voor 128.000 ha zijn nog projecten in voorbe-
reiding. Volledig hydrologisch herstel is opgetreden bij circa 10.000 ha.

Het uiteindelijke doel van verdrogingsbestrijding is het ecologisch herstel in de ver-
droogde gebieden. Hierover valt (nog) weinig te zeggen, omdat ecologisch herstel naijlt
ten opzichte van het hydrologisch herstel. Daarnaast is vaak sprake van combinatie-
stress (verdroging, vermesting en verzuring) en tot slot ontbreekt een adequaat monito-
ringsysteem, waarmee de mate van herstel kan worden gevolgd.

4.10 De gebiedsgerichte benadering

• Het geïntegreerd gebiedsgericht beleid komt traag op gang. Bestaande hoge ver-
wachtingen betreffende de verbetering van de milieukwaliteit stoelen (nog) niet op
aantoonbare fysieke resultaten, mede door het ontbreken van het benodigde monito-
ringinstrumentarium. Door betrokkenen wordt vooral het gezamenlijke proces als
meerwaarde van het gebiedenbeleid ervaren.

• Vaak is in het gebiedenbeleid sprake van niet gekwantificeerde en daardoor niet-
afrekenbare doelstellingen en is er een gebrek aan inzicht in de relatie tussen doel-
stellingen, maatregelen en milieu-effectiviteit van maatregelen.

Inleiding
In principe kunnen twee typen milieubeschermingsgebieden worden onderscheiden:
sectorale en integrale milieubeschermingsgebieden. Bij de laatste kan onderscheid
gemaakt worden tussen door het Rijk aangegeven ROM-gebieden en door de provincies
aangewezen ‘ROM-achtige’ gebieden. De aanwijzing van sectorale milieubescher-
mingsgebieden geschiedt door de provincies; het betreft vooral grondwater- en bodem-
beschermingsgebieden, natuurmonumenten en stiltegebieden. Uit een recente inventari-
satie blijkt dat het om circa 610 gebieden gaat (tabel 4.10.1). De nadruk ligt hierbij op
de integratie van sectorale gebiedsaanduidingen (interne integratie). In aanvulling op
het sectorale gebiedsgerichte milieubeleid is in 1989 door VROM het ROM-gebieden-
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Tabel 4.10.1 Vormen van milieubeschermingsgebieden (Bron: Universiteit Utrecht).

Aantal Oppervlak km2

Grondwaterbeschermingsgebieden 226
Bodembeschermingsgebieden 101
Natuurmonumenten 93
Wetlands 10
Stiltegebieden 192
ROM-gebieden 10 9610
ROM-achtige gebieden1) 129 15000

1) Door de provincies aangegeven als prioritaire milieubeschermingsgebieden; hiervan valt 5290 km2 samen met de ROM-
gebieden.



beleid geïntroduceerd. In totaal zijn tien ROM-gebieden aangewezen (figuur 4.10.1).
Doel van het ROM-beleid is het oplossen van ruimtelijke en milieuproblemen alsmede
het versnellen van de uitvoering van het ruimtelijk- en milieubeleid. Het is gericht op
het scheppen van nieuwe kansen voor de regio-ontwikkeling, zowel vanuit natuur- en
milieu-optiek als vanuit de aspecten ruimte en economie (externe integratie).

Min of meer gelijktijdig met de ontwikkeling van het ROM-gebiedenbeleid zijn diverse
andere vormen van gebiedsgericht beleid ontwikkeld. Zo zijn in navolging van het
ROM-gebiedenbeleid door de provincies ROM-achtige gebiedsgerichte projecten opge-
zet. Dit betreft circa 127 gebieden. In deze gebieden is een groot aantal van de sectorale
milieubeschermingsgebieden opgenomen. Deels zijn ze overlappend met de ROM-
gebieden. Het totale areaal ROM-(achtige) gebieden beslaat circa 50% van Nederland.
De meeste gebiedsgerichte projecten zijn gericht op het landelijk gebied. Enerzijds
betreft dit zwaar belaste gebieden waar men de situatie wil verbeteren, anderzijds nog
relatief schone maar wel kwetsbare gebieden die men wil beschermen. Circa 30 van de
ROM-(achtige) gebieden hebben een stedelijk en/of industrieel karakter. De in deze
paragraaf gepresenteerde informatie is vooral gebaseerd op een recente studie van de
Universiteit Utrecht en in opdracht van VROM uitgevoerde evaluaties van de Bijdrage
gebiedsgericht milieubeleid (BGM)-regeling en de ROM-gebieden.

Doelstellingen
Bij de sectorale milieubeschermingsgebieden staan milieu-overwegingen in de voor-
waardenscheppende sfeer ten dienste van de functie die deze gebieden vervullen (bij-
voorbeeld de functie natuur). Bij de ROM-(achtige) gebieden is veelal sprake van alge-
meen geformuleerde doelstellingen, waarbij een kwantitatieve relatie met de milieu-
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belasting en de gewenste milieukwaliteit onduidelijk is. Vaak ontbreekt inzicht in het
totaal effect van maatregelen ten opzichte van de doelstellingen en het milieurendement.
Dit komt door de vele betrokken partijen (diverse overheden en private partijen) en de
complexiteit van de problematiek.

Voortgang
De uitvoering van het beleid in de sectorale milieubeschermingsgebieden verloopt
goed. Bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen doen zich nauwelijks proble-
men voor. Bij de bestrijding van verdroging wordt na een aanvankelijke trage start
inmiddels goede voortgang geboekt (zie paragraaf 4.9). Voor negen van de tien ROM-
gebieden en circa 30 ROM-achtige gebieden is inmiddels een plan van aanpak gereed.
De uitvoering van het geïntegreerde gebiedsgericht beleid (ROM-achtige gebieden)
komt in het algemeen traag op gang. Oorzaak hiervan is onder andere de ombouw van
de in de planningsfase opgezette projectorganisatie in een uitvoeringsorganisatie. Daar-
naast blijken in deze fase vaak weer nieuwe onderhandelingen noodzakelijk over de
planuitwerking en -formulering. In het algemeen lopen projecten in de harde- en pro-
ductiesector (bijvoorbeeld agrosector) beter dan in de zachte (natuur- en milieu-) sector.
Dit komt doordat bij projecten in de harde sector veelal reeds een geschikte organisatie
en tevens financiering aanwezig is. Vaak is op uitvoeringsniveau nog weinig aandacht
voor een integrale benadering.

Monitoring
In vele gebieden wordt aandacht besteed aan monitoring. Desalniettemin is de coördina-
tie en organisatie van de monitoring van gebiedsgerichte projecten op provinciaal
niveau doorgaans gebrekkig. De meeste monitoringinformatie blijft beperkt tot de acti-
viteiten van de overheid. De voornaamste aspecten die hierbij worden meegenomen zijn
de tijdplanning en de kosten. Wat veelal ontbreekt is informatie over vergunningverle-
ning, handhaving, voorlichting, overleg met doelgroepen en financiële ondersteuning
van de doelgroepen. Over de inspanningen van de doelgroepen is niet of nauwelijks
informatie beschikbaar. De BGM-jaarrapportage heeft een belangrijke impuls gegeven
aan het systematisch bijhouden van de voortgang van projecten.

Milieukwaliteitsmonitoring is slechts bij enkele projecten operationeel (onder andere
Rijnmond). In vele gebieden is deze nog in voorbereiding; door de meeste provincies
worden nulmetingen voorbereid. De resultaten van het gebiedenbeleid in de zin van ver-
betering van milieu en ruimtelijke ordening zijn nog nauwelijks zichtbaar. Deels is dat
het gevolg van het ontbreken van een gebiedsgerichte kwaliteitsmonitoring, deels speelt
een rol dat verbeteringen van de milieukwaliteit op dit moment nog nauwelijks te ver-
wachten zijn. Bovendien is niet zonder meer aan te geven welke verbetering is toe te
schrijven aan het gebiedsgerichte beleid en welke aan andere oorzaken. Hierdoor wordt
de meerwaarde van de effectgerichte monitoring door velen niet groot geacht. In Inter-
provinciaal Overleg (IPO-) kader worden momenteel aanzetten gegeven voor een syste-
matische opzet van de gebiedsgerichte monitoring.
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Kosten
In het kader van het ROM-gebiedenbeleid zijn tussen de convenantpartners (VROM,
LNV, V&W, EZ en de provincies) afspraken gemaakt over de voor de ROM-gebieden
beschikbare projectgelden. Uitgangspunt daarbij was dat deze procesgelden, gericht op
organisatie, onderzoek, planvorming, communicatie en dergelijke, anderen zouden
mobiliseren tot een grotere financiële inspanning. Naast de reeds langer beschikbare
sectorale geldstromen zijn tijdelijk twee integrale geldstromen beschikbaar, namelijk
vanuit de BGM- en de waardevolle cultuurlandschappen (WCL-)regeling. De BGM-
regeling is een gebundelde voortzetting van een aantal financieringsstromen. In het
kader van de regeling is voor een periode van vier jaar ruim 130 miljoen gulden
beschikbaar. De regeling is van kracht sinds 1 januari 1996 en is onder andere gericht op
het stimuleren van de uitvoering van het gebiedsgericht beleid en het bevorderen van
een integrale aanpak. De regeling kent ruime toekenningscriteria. Beschikbare informa-
tie duidt erop dat projecten regelmatig naar het milieu zijn toegeschreven. Een groot
deel van de BGM-gelden wordt gebruikt voor planvorming, het creëren van draagvlak,
het op gang brengen van een bewustwordingsproces en voor organisatie. Geleidelijk is
sprake van een toenemende cofinanciering. Voor de ROM-gebieden wordt geraamd dat
als stimuleringsgelden tijdens de planvormingsfase 85 miljoen gulden nodig is. Voor de
uitvoeringsfase wordt dit bedrag geraamd op 270 miljoen gulden. Met deze gelden
wordt naar verwachting een investering van circa 25 miljard gulden gegenereerd, waar-
van tot dusverre 8,5 miljard gulden is toegezegd. Exclusief de ROM-gebieden Rijn-
mond en Schiphol, die in dit kader sterk afwijken van de andere ROM-gebieden, is hier-
door de verhouding tussen de door de convenantpartners gevoteerde procesgelden en de
overige investering in potentie 1:45. Op basis van werkelijk bestede middelen is die ver-
houding momenteel slechts 1:1,5. In de meeste ROM-gebieden wordt meer dan 90%
van de uitvoeringskosten gedragen door de diverse overheden. Probleem hierbij is, dat
bij de overheid toezeggingen voor een periode langer dan vier jaar veelal onmogelijk
zijn. Daardoor is slechts een deel van de begrote investeringen hard. Hierbij scoort
V&W vanuit haar traditie van budgettering van langdurige projecten gunstiger dan
VROM en EZ; LNV zit hier tussenin.

Kansen en bedreigingen
De ROM-aanpak wordt in het algemeen door de betrokkenen als noodzakelijk en ver-
nieuwend gezien. Problemen die via een sectorale benadering niet oplosbaar waren,
blijken via deze aanpak wel bespreekbaar. De doorbraak die zo ontstaat wordt door de
participanten als een belangrijke inhoudelijke meerwaarde gezien. De ervaren meer-
waarde heeft onder andere betrekking op de integraliteit in de benadering en de betrok-
kenheid van alle relevante partijen (overheden en bedrijfsleven). Ook bestaan positieve
verwachtingen over de resultaten die uiteindelijk zullen worden bereikt. Deze verwach-
tingen kunnen vooralsnog niet worden gebaseerd op concrete resultaten. Enerzijds is het
daarvoor nog te vroeg, anderzijds is de systematische aandacht voor monitoring in de
meeste gevallen te beperkt ontwikkeld. Een andere potentiële bedreiging van het geïnte-
greerde gebiedsgerichte beleid is de beperkte doorlooptijd van de financieringsafspra-
ken. De overlap aan gebiedsaanduidingen en het grote aantal projecten leidt in de prak-
tijk tot versnippering van aandacht en tot inefficiëntie.
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5 EFFECTEN

5.1 Effecten op ecosystemen

• De gerealiseerde emissiereducties hebben nog nauwelijks geleid tot herstel van de
vegetatie in Nederland, doordat nog steeds op grote schaal de kritische depositie
voor stikstof en zuur wordt overschreden en veel gebieden nog verdroogd zijn. Zon-
der maatregelen zou de vegetatie echter aanzienlijk verder achteruit zijn gegaan.

• De ecotoxiciteit van grote oppervlaktewateren zoals het IJsselmeer, de Rijn en de
Maas is sinds 1990 sterk afgenomen, maar heeft nog steeds een zodanig hoog niveau
dat negatieve effecten op waterecosystemen vóórkomen.

• In de Nederlandse bos-, moeras-, heide/hoogveen- en duingebieden blijkt op ver-
schillende plaatsen minder dan 60% van de daar thuishorende vogelsoorten duur-
zaam te kunnen voorkomen als gevolg van versnippering en een slechte milieukwali-
teit. Sinds het begin van de jaren ’90 gaat lokale verbetering van de waterkwaliteit
gepaard met herstel van het aantal watervogels.

Inleiding
De laatste jaren zijn de beleidsinspanningen voor bescherming en herstel van ecosyste-
men sterk toegenomen. Deze inspanningen zijn enerzijds gericht op het vergroten van
het areaal (aaneengesloten) natuur en anderzijds op het verbeteren van de milieukwali-
teit in Nederland. Het vergroten van het areaal natuur moet vooral worden gerealiseerd
via de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met als hoofddoel de uitbreiding van het are-
aal natuurgebied van circa 500.000 ha in 1990 naar circa 700.000 ha in 2018. De
Natuurbalans 98 concludeert dat het realiseren van de EHS momenteel vertraging
ondervindt.

Achteruitgang van ecosystemen manifesteert zich op verschillende manieren. De ach-
teruitgang in bodem en water is niet altijd direct zichtbaar, maar slechts experimenteel
aan te tonen. In bodem en water hebben verhoogde gehalten van bepaalde stoffen
(betreffende de thema’s Verzuring, Vermesting en Verspreiding) tot gevolg dat organis-
men verdwijnen of niet meer in staat zijn hun functie binnen het ecosysteem uit te voe-
ren. Hierdoor raakt het ecosysteem verstoord en worden functies die het systeem ook
voor de mens vervult (bijvoorbeeld landbouw) bedreigd. In deze paragraaf wordt vooral
aandacht geschonken aan de effecten van concentraties van stoffen uit het thema Ver-
spreiding op oppervlaktewaterecosystemen.

Wel zichtbaar zijn veranderingen in de aantallen en soortensamenstelling van hogere
planten en dieren in Nederland. Hierbij spelen vooral Verdroging, Vermesting, Verzu-
ring maar ook Versnippering en Verstoring een rol. De effecten spelen vaak indirect, bij-
voorbeeld van verandering in de voedingstoestand van de bodem via vegetatieverande-
ringen naar verandering in soortensamenstelling bij vogels. Daardoor zijn de relaties
tussen milieudruk en -effect moeilijk te kwantificeren.
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Toxische druk op ecosystemen
De kwaliteitsverbetering van het Nederlandse oppervlaktewater in de afgelopen jaren
heeft geleid tot een verminderde toxische druk op het aquatische ecosysteem (figuur
5.1.1). In het Rijnwater te Lobith is over de periode 1990-1995 de toxiciteit van de in het
water aangetroffen verbindingen gehalveerd, met name door de afname van de concen-
tratie van de PAK chryseen. Ook het IJsselmeerwater is verbeterd: de toxische druk is
meer dan gehalveerd, vooral door de afname van het kopergehalte. In genoemde periode
is de toxiciteit van het Maaswater minder sterk gedaald.

In het oppervlaktewater zijn ook stoffen in zeer lage, niet direct meetbare concentraties
aanwezig, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, die ondanks die lage concentratie toch
effecten op waterecosystemen hebben. In de periode 1990-1997 is deze ecotoxiciteit
eveneens afgenomen. Tot de stoffen die in niet-meetbare concentraties in het Nederland-
se oppervlaktewater voorkomen, behoort ook een aantal hormoonwerkingverstorende
stoffen. In het verleden zijn PCB’s en dioxines verantwoordelijk gesteld voor aantasting
van de reproductie- en immuunfunctie bij zeehonden op Texel. Tributyltin (TBT),
gebruikt als middel tegen algenaangroei op zeeschepen, veroorzaakt geslachtsverande-
ringen bij slakken die in kustwateren leven. Recent zijn residuen TBT aangetroffen in
dolfijnen en walvissen waaruit kan worden opgemaakt dat de stof via de voedselketen
wordt doorgegeven. Trifenyltin (TFT), qua werking vergelijkbaar met TBT, is een
organotinverbinding die vooral wordt gebruikt in de landbouw (aardappelteelt) en soms
wordt bijgemengd in aangroeiwerende verf. In zeesterren en wulken in de Noordzee en
Oosterschelde zijn hoge gehalten TFT gemeten. Het is niet goed bekend in welke mate
de genoemde effecten van hormoonwerkingverstorende stoffen in het Nederlandse
milieu optreden. De komende jaren zal een grootschalig onderzoek hiernaar plaatsvin-
den.
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Figuur 5.1.1 Toxische druk van de belangrijk-
ste (140) in het oppervlaktewater aangetroffen
verbindingen, 1990-1995. De toxische druk is
weergegeven als potentieel aangetaste fractie
(PAF) van soorten, voor het Rijnwater te
Lobith, het Maaswater te Eijsden en het IJssel-
meerwater te Andijk (Bron: RIWA).



Het gehalte aan zware metalen in de bodem leidt in grote delen van Nederland tot aan-
zienlijke toxische druk op het bodemecosysteem. Op diverse met zink verontreinigde
locaties in Zuid-Nederland wijkt het microbiële ecosysteem van de bodem in hoge mate
af van dat op schone locaties. Zelfs bij zinkconcentraties beneden de streefwaarde wor-
den effecten gemeten.

Vegetatie
De gerealiseerde emissiereducties hebben nog nauwelijks geleid tot herstel van de vege-
tatie in Nederland. De oorzaak hiervan is dat de depositieniveaus van stikstof en zuur
nog steeds bijna overal in Nederland de kritische waarden voor vegetatie ruim over-
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Figuur 5.1.2 Effecten van tussen 1985 en 1995 gerealiseerde emissiereducties van verzurende en
vermestende stoffen op vegetatie.



schrijden. De huidige toestand van de vegetatie is echter wel beter dan wanneer in het
geheel geen maatregelen genomen zouden zijn, met name in de heidegebieden van
Noord-Nederland (figuur 5.1.2).

In combinatie met natuurlijke factoren (insectenvraat, weersinvloeden) hebben Vermes-
ting, Verzuring en Verdroging ook gevolgen voor de vitaliteit van de bossen in Neder-
land. Het landelijke beeld van de bosvitaliteit vertoont weinig verandering: Ongeveer
een kwart van de bossen is weinig tot niet-vitaal.
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Vogels, vlinders en reptielen
Ruimtelijke inrichting en milieukwaliteit bepalen in belangrijke mate het duurzaam
vóórkomen en daarmee de (bio-)diversiteit van de vogels in Nederland. In de Neder-
landse bos-, moeras-, heide/hoogveen- en duingebieden blijkt op verschillende plaatsen
minder dan 60% van de daar thuishorende vogelsoorten duurzaam te kunnen voorko-
men (figuur 5.1.3). Dit resulteert in afnemende aantallen broedvogels, zoals blijkt uit
gegevens van het Broedvogelmonitoringproject. Ook niet in Nederland broedende
vogels, zoals overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa, ondergaan effecten van de
milieukwaliteit in Nederland. Een belangrijke groep van overwinteraars zijn de water-
vogels. Door de veranderende milieukwaliteit gaan sommige soorten watervogels in
aantal vooruit en andere achteruit. De aantallen plantenetende watervogels nemen al
jaren toe. Planteneters die hun voedsel op het land zoeken (bepaalde soorten ganzen,
eenden en zwanen) nemen in aantal toe door verbetering van de beschermingsmaatrege-
len en de intensivering van de landbouw, waardoor meer en beter voedsel beschikbaar is
gekomen. Soorten die geheel afhankelijk zijn van waterplanten vertoonden echter een
sterke daling door de afname van hun voedselbron. In de jaren ’90 is plaatselijk de
waterkwaliteit verbeterd. Waterplantvegetaties hebben zich daar hersteld en trekken
tegenwoordig weer grote aantallen watervogels. Bij vlinders vertoont de helft van de
gemeten soorten een afname sinds 1990, terwijl ongeveer 10% van deze soorten toene-
men. Sinds het begin van deze eeuw zijn de reptielenpopulaties in Nederland sterk ach-
teruit gegaan, met name door een afname van het areaal leefgebied. Daarnaast spelen
Verdroging, Vermesting (vergrassing) en Versnippering een belangrijke rol. In de laatste
vijf jaar zijn de reptielenpopulaties redelijk stabiel.
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5.2 Effecten op volksgezondheid

• De huidige niveaus van fijn stof en ozon in Nederland gaan gepaard met gezond-
heidseffecten zoals ziekenhuisopnamen en vervroegde sterfte.

• Ruim 90% van de Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan niveaus boven de
toegestane dagelijkse inname voor dioxinen en dioxine-achtige PCB’s, indien deze
volgens het Gezondheidsraadadvies wordt verlaagd van 10 naar 1 pg toxische equi-
valenten (TEQ) per kg lichaamsgewicht per dag.

• Verontreiniging van het binnenmilieu levert een grote bijdrage aan het gezondheids-
verlies dat optreedt door het totaal van alle milieufactoren tezamen. Naast allergenen
vormt radon een toenemend probleem.

Inleiding
Deze paragraaf behandelt de gezondheidseffecten door blootstelling aan milieufactoren
en sluit aan op het thema Verspreiding (paragraaf 4.5) en Verstoring - lokale luchtver-
ontreiniging (paragraaf 4.8.3). De gezondheidseffecten worden met elkaar vergeleken
door een indicatie te geven van het verlies aan gezonde levensjaren. Daarna worden per
compartiment milieufactoren behandeld die potentieel een probleem voor de volksge-
zondheid vormen. De nadruk ligt niet op volledigheid maar op actualisatie van gege-
vens van voorgaande jaren op basis van nieuwe wetenschappelijke informatie. Achter-
eenvolgens komen aan de orde: luchtverontreiniging, binnenmilieu, blootstelling via de
voeding en UV-straling. Hinder door geluid en geur is opgenomen in paragraaf 4.8.

Het Nederlandse milieubeleid is erop gericht geen humane risico’s te laten bestaan die
groter zijn dan het Maximaal Toelaatbaar Risico en zoveel mogelijk de risico’s te redu-
ceren tot onder het niveau van het Verwaarloosbaar Risico. Dankzij het preventieve
milieubeleid (bijvoorbeeld via norm- en doelstellingen, en het risicobeleid), een goed
beheer van omgevingsfactoren (bijvoorbeeld centrale drinkwatervoorziening), preven-
tieve activiteiten (zoals vaccinaties), de gezondheidszorg en de toegenomen welvaart, is
de levensverwachting van de Nederlander hoog. In het volksgezondheidsbeleid en het
milieubeheer ligt het accent dan ook steeds meer op het verbeteren van de kwaliteit van
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Effecten van Klimaatverandering

Het Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) concludeerde onlangs dat er reeds een
waarneembare menselijke invloed is op het mon-
diale klimaat, als gevolg van de toenemende uit-
stoot van broeikasgassen. In Nederland is het
gedurende de laatste eeuw warmer geworden.
Over de eerste 30 jaar van deze eeuw was de
gemiddelde temperatuur 9,2 0C, over de periode
1966-1995 was deze gestegen naar 9,6 0C. In de
afgelopen tien jaar zijn er per jaar duidelijk meer
dagen met een gemiddelde temperatuur boven de
5 0C. Dit is een goede indicatie van de lengte van
het groeiseizoen in Nederland (figuur 5.1.4).
Een vroegere start van het groeiseizoen komt tot 

uiting in het eerder uitlopen en bloeien en sneller
ontwikkelen van plantensoorten. De hogere tempe-
raturen en de reacties van planten daarop hebben
verder invloed op dieren. Vele kleine vlindersoor-
ten blijken tegenwoordig eerder te verschijnen dan
vroeger en ook worden de laatste jaren steeds
vaker vlindersoorten met een normaal zuidelijker
verspreiding waargenomen. Een ander waargeno-
men effect is het steeds vroeger beginnen van
hooikoortsklachten. Het is mogelijk dat de gesig-
naleerde temperatuurstijging en de waargenomen
effecten de eerste voortekenen zijn van structurele
veranderingen van het klimaat in Nederland.



leven en minder op het verhogen van de levensverwachting. Desondanks treden
gezondheidseffecten van milieuverontreiniging zoals geringe tijdelijke aantasting van
lichaamsfuncties, hinder, slaapverstoring en effecten op welzijn (verminderde waarde-
ring van de leefomgeving) wel op en betreffen vaak een groot aantal mensen. Ook vin-
den nog steeds normoverschrijdingen plaats (bijvoorbeeld voor geluid en fijn stof).
Overigens biedt het feit dat wordt voldaan aan normen geen garantie dat geen effecten
op de volksgezondheid meer optreden.

Milieugerelateerd gezondheidsverlies in Nederland
De ernst en gezondheidskundige betekenis van effecten van milieuverontreiniging kun-
nen verschillen. Voorbeelden van aan milieufactoren toegeschreven gezondheidseffec-
ten zijn een vermindering van de longfunctie, verergering van klachten van astma, (ern-
stige) hinder, maar ook vroegtijdige sterfte of een verstoorde cognitieve ontwikkeling
bij kinderen. Om uiteenlopende gezondheidseffecten onder één noemer te brengen is de
DALY-benadering, zoals ook gebruikt in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning
(1997), aangepast voor milieugerelateerde effecten (zie tekstbox). Dit geeft een indruk
van de relatieve ernst van milieurisico’s. Luchtverontreiniging, geluid en het binnenmi-
lieu (vocht, radon en passief roken) hebben een grote bijdrage aan het aldus berekende
gezondheidsverlies (figuur 5.2.1). De op deze manier aan het milieu toe te schrijven
ziektelast bedraagt ongeveer 2-4% van de totale ziektelast in Nederland.

Methodiek berekenen van verloren gezonde levensjaren (DALY)

Luchtverontreiniging
De afgelopen decennia zijn de concentraties van een aantal luchtverontreinigende com-
ponenten als SO2 en lood afgenomen. Vooral grootschalige deeltjesvormige luchtver-
ontreiniging (fijn stof) en fotochemische luchtverontreiniging (ozon) vormen een pro-
bleem (zie ook paragraaf 4.5 en 4.8). Circa 80% van de bevolking woont in een gebied
met een concentratie van fijn stof boven de norm voor het jaargemiddelde van 40 µg/m3
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De DALY (disability adjusted life year) werd in 1993
geïntroduceerd in het ‘Global Burden of Disease’
project van de Wereld Bank/WHO. Met de DALY
wordt de ziektelast zichtbaar gemaakt door per
aandoening of groep van aandoeningen het verlies
aan gezonde levensjaren te bepalen. Drie belangrij-
ke kenmerken van aan milieu te wijten gezond-
heidsverlies kunnen met de DALY tot uitdrukking
worden gebracht, te weten verlies aan ‘kwantiteit’
(levensduur) en ‘kwaliteit’ van leven, alsmede het
aantal personen dat het betreft. Een voordeel van
de DALY is dat, in tegenstelling tot de meeste tradi-
tionele risicomaten, ook andere effecten dan sterfte
bij de beoordeling kunnen worden betrokken. Per
milieufactor wordt het toegevoegde risico in
DALY’s uitgedrukt door de blootstellingsverdeling
van de populatie te combineren met de hieraan
verbonden gezondheidseffecten (geschat op basis
van blootstelling-responsrelaties uit epidemiologi-
sche studies). Vervolgens worden de effecten op
dezelfde noemer (tijd) gebracht met behulp van de

duur van het effect (geschat met sterftetafels, in
de literatuur beschreven epidemiologie van aan-
doeningen, of via consultatie van experts). Tot slot
zijn aan de verschillende ‘gezondheidstoestanden’
weegfactoren toegekend voor de relatieve ernst.
Naast de gebruikelijke onzekerheden verbonden
aan schattingen van milieu-gezondheidseffecten,
kent de hier voorgestelde benadering een aantal
specifieke problemen. In de eerste plaats betreffen
die het vertalen van waargenomen effecten in
‘ziektebeelden’. In de tweede plaats moet rekening
worden gehouden met het subjectieve karakter
van de onderlinge ‘weging’ van gezondheidstoe-
standen. Hier kunnen aanzienlijke verschillen in
waarden en normen aan de orde zijn. Hieraan is
enigszins tegemoet gekomen door de weging te
laten uitvoeren door ervaren geneeskundigen. De
verschillen in weegfactoren kunnen het beeld
vooral verstoren als het gaat om relatief lichte
effecten die bij grote aantallen mensen voorko-
men.



(figuur 5.2.2). De concentraties zijn de afgelopen jaren vrij constant. Blootstelling aan
concentraties groter dan 50 µg/m3 komt voor bij 5% van de bevolking (voornamelijk in
de steden). Huidige niveaus van fijn stof en ozon kunnen leiden tot gezondheidseffec-
ten, zoals ziekenhuisopnames en vervroegde sterfte. Nieuwe Nederlandse gegevens dui-
den op 1000-3000 vervroegde sterfgevallen per jaar bij de huidige niveaus. Het gaat
hierbij vooral om sterfte door aandoeningen aan de ademhalingswegen en aan hart en
bloedvaten. De schattingen komen overeen met wat elders in Europa is waargenomen.

Recent zijn door de WHO nieuwe richtwaarden aanbevolen voor de jaargemiddelde en
de dagelijkse maximale uurgemiddelde NO2-concentratie van respectievelijk 40 en 200
µg/m3. In Nederland wordt het uurgemiddelde NO2-concentratie van 200 µg/m3 niet
overschreden. Het jaargemiddelde niveau van 40 µg/m3 wordt daarentegen wel over-
schreden. Dit geldt overigens alleen in de stedelijke omgeving en het betreft circa 60%
van de stadsbewoners (figuur 5.2.2). NO2 is een indicator voor andere luchtverontreini-
gende stoffen, voornamelijk afkomstig van verkeer en energieopwekking. De omvang
van de nadelige effecten op de gezondheid door blootstelling aan combinaties van deze
stoffen is momenteel niet goed te kwantificeren.

Uitgaande van de verwaarloosbaar-risiconiveaus wordt geschat dat de huidige niveaus
aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) in de lucht leiden tot 2-20 extra
sterfgevallen door longkanker per jaar. Het risico is in het stedelijke gebied ongeveer
tweemaal zo groot als in het landelijke gebied. 

Binnenmilieu
Nederlanders brengen zo’n 90% van de tijd binnenshuis door, waarvan 70% in de eigen
woning. Er zijn indicaties dat blootstelling in het binnenmilieu aan biologische agentia
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Figuur 5.2.1 Verloren gezonde levensjaren (DALY’s) door milieufactoren, verkeersongelukken en
passief roken voor de Nederlandse bevolking (met 90% onzekerheidsinterval).



(huisstofmijten, schimmels) en aan tabaksrook een rol spelen bij het ontstaan en verer-
geren van astma. Met name de vochtigheid van de woning speelt een belangrijke rol
voor de aanwezigheid van biologische agentia. 20% van de Nederlandse woningen
heeft een vochtprobleem, waarvan ruim 5% in ernstige mate. De blootstelling aan radon
in het binnenmilieu veroorzaakt naar schatting 500 tot 600 gevallen van longkanker per
jaar. Woningen die nu worden gebouwd zijn luchtdichter dan oudere woningen, waar-
door de gemiddelde radonconcentratie in woningen toeneemt (zie paragraaf 4.5). Ver-
wacht wordt dat hierdoor het aantal door radon veroorzaakte gevallen van longkanker
de komende decennia met 0,3-1% per jaar zal stijgen.

Blootstelling aan organochloorverbindingen en metalen uit voeding
Onder organochloorverbindingen (OCV’s) vallen residuen van organochloorbestrij-
dingsmiddelen, dioxinen, furanen en polychloorbifenylen (PCB’s). 95% van de totale
blootstelling van de mens aan OCV’s vindt plaats via de voeding. Sinds de jaren ’80 is
deze blootstelling aanzienlijk afgenomen, hetgeen voornamelijk wordt toegeschreven
aan veranderde concentraties in voedingsmiddelen (zoals vlees, melk en eieren). Daar-
naast heeft de daling in de vetconsumptie bijgedragen aan deze afname. Bij 1,5% van de
Nederlandse bevolking wordt de door de WHO toegestane dagelijkse inname (TDI; 10
pg toxische equivalenten (TEQ) per kg lichaamsgewicht) aan dioxinen en dioxine-achti-
ge PCB’s overschreden. De Gezondheidsraad stelt een verlaging van deze TDI voor
naar 1 pg TEQ/kg/dag. Deze waarde wordt door ruim 90% van de bevolking overschre-
den. De WHO beveelt aan te streven naar een zo laag mogelijke blootstelling, omdat bij
de huidige achtergrondsblootstelling in ontwikkelde landen (2-6 pg TEQ/kg/dag) sub-
tiele effecten niet kunnen worden uitgesloten. Recent heeft de WHO een nieuwe TDI
voorgesteld tussen de 1 en 4 pg TEQ/kg/dag.
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Figuur 5.2.2 Verdeling van de potentiële blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijn stof
en NO2 in het rurale en stedelijke gebied, 1996.
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Figuur 5.2.3 Extra huidkankersterfte bij stabilisatie van de toegenomen UV-belasting op het
niveau van 1997 als gevolg van ozonaantasting sinds 1980.

Blootstelling van de mens aan metalen vindt grotendeels plaats via voeding, maar ook
via drinkwater en ademhaling. De lichaamsbelasting van de Nederlandse bevolking met
lood, cadmium, kwik en anorganisch arseen lag in 1997 beneden de waarden waarbij
gezondheidsschade optreedt. De sterke afname van de lichaamsbelasting met lood (75%
over de afgelopen 20 jaar) loopt gelijk op met de sterk verminderde emissie door het
wegverkeer en de vervanging van loden drinkwaterleidingen. Naar schatting behoren
nog 11.000 zuigelingen tot de risicogroep, doordat ze flesvoeding krijgen die bereid is
met drinkwater uit loden leidingen.

UV-belasting
Indien de UV-instraling op het hoge niveau van 1997 gehandhaafd blijft, zal dat in
Nederland bij gelijkblijvend blootstellingsgedrag leiden tot een toename van het aantal
gevallen van huidkanker met circa 3000 tot 4000 per jaar. De bijbehorende extra sterfte
door huidkanker bedraagt circa 60 tot 80 gevallen per jaar. Bij een volledige naleving
van het huidige internationale beleid zal de UV-instraling naar verwachting licht afne-
men en zal het extra sterfterisico door huidkanker beperkt blijven tot ongeveer de helft
van deze aantallen. De hoogste toegevoegde risico’s in Europa treden op ten zuiden van
Nederland (figuur 5.2.3). De kaart is berekend voor een bevolking met een gevoelig-
heid, leeftijd en het gedrag van de Nederlandse bevolking, waardoor verschillen uitslui-
tend samenhangen met de lokale UV-belasting.
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6 KOSTEN EN FINANCIERING 
MILIEUBELEID

• Tussen 1985 en 1996 zijn de kosten per vermeden zuurequivalent voor alle doelgroe-
pen gedaald, behalve voor de landbouw. Een oorzaak van deze kostendaling is het
goedkoper worden van bestaande technieken (schaalvergroting). De stijging bij de
landbouw komt doordat relatief veel nieuwe technieken zijn ingezet, die duurder zijn
dan de bestaande.

• Het aandeel groene belastingen in de totale belastingopbrengst is in de periode 1985-
1997 toegenomen van bijna 9 tot bijna 14%.

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de totale milieukosten en -lasten gepresenteerd. Milieukosten
zijn de jaarlijkse kosten van maatregelen die worden getroffen in het kader van het
milieubeheer. De milieukosten zijn de som van de berekende kapitaalskosten (afschrij-
ving en rente) en de operationele kosten. Ook uitgaven van de overheid ten behoeve van
het milieu maken deel uit van de milieukosten. Dit hoofdstuk besteedt tevens aandacht
aan groene belastingen, fiscale faciliteiten en de kosteneffectiviteit voor de thema’s Ver-
zuring, Vermesting en Verwijdering. De milieukosten zijn - met uitzondering van renda-
bele maatregelen - berekend volgens de in 1998 herziene Methodiek Milieukosten.

De jaarlijkse milieukosten zijn in de periode 1985-1997 gestegen van 8 tot 20,5 miljard
gulden (prijspeil 1998). Voor 2002 worden de totale milieukosten geraamd op 26 mil-
jard gulden in zowel het ‘behoedzame’ als het ‘gunstige’ scenario van het CPB. Het eco-
nomisch ‘gunstige’ scenario leidt enerzijds tot hogere milieukosten door een hogere
economische groei, anderzijds drukt de lagere rente in dit scenario de kapitaalskosten.
In 2002 heffen deze tegengestelde krachten elkaar vrijwel op (bijlage 4). In het ‘gunsti-
ge’ scenario worden geen maatregelen verondersteld om de negatieve milieugevolgen
van extra economische groei te compenseren. De kosten om de milieudruk als gevolg
van een eenmalige extra groei van het bruto binnenlands product (BBP) met 1% te com-
penseren, liggen tussen 70 en ruim 400 miljoen gulden per jaar.

Het aandeel milieukosten in het BBP is vanaf 1985 toegenomen van 1,6% in 1985 tot
2,9% in 1997. Na 1997 neemt het aandeel milieukosten in het BBP in 2002 verder toe
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Tabel 6.1 De milieukosten gerelateerd aan het BBP en de milieu-uitgaven van het Rijk ten opzichte van de
totale rijksuitgaven, 1985-2002.

1985 1990 1995 1997 2002 2002
‘gunstig’ ‘behoedzaam’

%
Totale milieukosten in BBP 1,6 2,1 2,8 2,9 3,1 3,2
Milieu in totale rijksuitgaven 0,8 0,8 1,0 1,4 2,1 2,1



tot 3,2% in het ‘behoedzame’ en 3,1% in het ‘gunstige’ scenario (tabel 6.1). Het aandeel
van de milieu-uitgaven in de totale rijksuitgaven is in de periode 1985-1997 toegeno-
men van 0,8 naar 1,4%. Een verdere toename wordt verwacht voor de komende jaren,
conform de milieubegrotingen van de departementen.

Milieukosten per doelgroep en thema
De milieukosten in de periode 1985-2002 worden met name gemaakt door de doelgroe-
pen afvalverwijderingsbedrijven, actoren in de waterketen, industrie en door de over-
heid. In 1985 was dit aandeel nog circa 90%. Vanaf 1990 neemt het aandeel milieukos-
ten dat door andere doelgroepen wordt gemaakt toe tot uiteindelijk circa 25% in 2002
(figuur 6.1). De totale milieukosten zijn in de periode 1995-1997 met 2 miljard gulden
gestegen. Deze stijging is vooral veroorzaakt door extra milieu-uitgaven van de over-
heid en door ingebruikname van extra verbrandingscapaciteit bij de afvalverwijderings-
bedrijven. Bij alle doelgroepen was sprake van een stijging van de milieukosten in 1997
ten opzichte van 1995 (bijlage 4).

Ook bij vrijwel alle thema’s zijn de milieukosten in 1997 gestegen ten opzichte van
1995. Van de totale milieukosten is in 1997 ruim de helft besteed aan de thema’s Verwij-
dering en Verspreiding. In 1997 bedroegen de kosten voor het thema Verwijdering 7,5
miljard gulden. Deze kosten hingen voor zo’n 80% samen met afvalinzameling en -ver-
werking, en voor bijna 20% met vervanging, beheer en onderhoud van rioleringen. De
4,2 miljard gulden voor het thema Verspreiding vloeide voort uit rioolwaterzuivering,
het project Koolwaterstoffen2000, het gewasbeschermingsbeleid en het stoffenbeleid.
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Figuur 6.1 Milieukosten per doelgroep (prognose conform het economisch ‘gunstige’ scenario),
1985-2002.



Milieulasten
Als rekening gehouden wordt met de herverdelende invloed van milieuheffingen en -sub-
sidies, kunnen uit de milieukosten de lasten van het milieubeleid worden vastgesteld. De
milieulasten van de huishoudens zijn fors hoger dan de kosten van maatregelen die door
de huishoudens zelf worden getroffen. Dit is het gevolg van enkele grote heffingen
zoals de reinigings- en rioolrechten en de WVO-heffing. Bij andere sectoren zoals de
landbouw worden de lasten wel grotendeels bepaald door de kosten van eigen maatrege-
len. De totale milieulasten worden met name gedragen door de sectoren huishoudens en
industrie (tabel 6.2). Gezamenlijk zijn beide sectoren goed voor bijna de helft van de
totale milieulasten in 1997.

Groene belastingen en fiscale faciliteiten
Nadere invulling van het financieel instrumentarium door de overheid leidt tot een toe-
name van het aandeel van de groene belastingen in de totale belastingdruk. Groene
belastingen worden in het kader van het milieubeleid steeds meer toegepast om via
prijsverhogingen de negatieve milieu-effecten van economische activiteiten te vermin-
deren. Door meer groene belastingen te heffen, kunnen andere belastingsvormen, zoals
belasting op arbeid en inkomen, omlaag. Dit is de opzet zoals die in het Belastingsplan
21e eeuw is uitgewerkt en voor de komende kabinetsperiode wordt beoogd.

In 1998 hebben de groene belastingen van het Rijk naar schatting een opbrengst van
circa 24 miljard gulden (figuur 6.2), bijna 14% van de totale huidige rijksbelastingen.
Aan het begin van de regeerperiode van het Paarse kabinet in 1994 bedroeg het aandeel
van de groene belastingen in de totale belastingopbrengst circa 12%. In de periode
1985-1996 is het aandeel groene belastingen gestegen van bijna 9 naar bijna 14%. Vanaf
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Tabel 6.2 Milieukosten en -lasten per sector1, 1985-2002 (prijspeil 1998). De waarden voor 2002 zijn prog-
noses op basis van het economisch ‘gunstig’ (G) en ‘behoedzaam’ (B) scenario.

Milieukosten Milieulasten

1985 1990 1995 1997 2002G 2002B 1985 1990 1995 1997 2002G 2002B

miljard gulden
Landbouwsector 0,1 0,3 1,2 1,2 1,4 1,4 0,1 0,3 1,2 1,2 1,3 1,3
Industrie2) 1,8 2,8 3,7 4,4 5,8 5,8 1,9 3,1 4,0 4,8 6,3 6,3
Openbaar nut3) 0,3 0,6 1,1 1,1 1,1 1,2 0,3 0,8 1,1 1,2 1,2 1,2
Bouwnijverheid 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,1 0,6 0,8 1,0 1,1 1,4 1,3
Handel en diensten 0,2 0,5 1,1 1,2 1,3 1,3 0,5 1,0 1,6 1,7 2,0 2,0
Transportsector 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 1,0
Huishoudens 0,0 0,7 0,5 0,5 0,8 0,9 2,0 3,3 4,6 5,3 6,3 6,4
Overheid Rijk 1,2 1,4 2,2 2,5 3,7 3,6 1,2 0,8 2,4 2,8 3,9 3,9
Lagere overheden 3,8 5,1 7,4 8,0 8,9 9,1 1,2 1,8 2,0 1,7 1,7 1,7

TOTAAL 8,1 12,5 18,6 20,5 25,1 25,1 8,1 12,5 18,6 20,5 25,1 25,1

1) Indeling in sectoren volgens de Standaard Bedrijfs Indeling 1993 van het CBS.
2) Industrie is inclusief delfstoffenwinning en raffinaderijen.
3) Openbaar nut is inclusief de productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water en de winning en

distributie van water.



1997 lijkt een stabilisatie op te treden. De intrede van de Regulerende Energiebelasting
(REB) in 1996 heeft geleid tot een toename van de verbruiksbelasting op milieugrond-
slag. Ongeveer de helft van de huidige opbrengst van de groene belastingen wordt gege-
nereerd door accijnzen op minerale oliën.

Naast de genoemde groene belastingen zijn in het NMP3 ook de fiscale faciliteiten uit-
gebreid. Deze faciliteiten, zoals de Willekeurige Afschrijving van Milieu-investeringen
(VAMIL) en de Energie-Investeringsaftrek (EIA) werken lastenverlagend voor de sec-
toren. De VAMIL-regeling bestaat sinds 1991. In het eerste jaar lokte de VAMIL-rege-
ling circa 100 miljoen gulden aan investeringen uit. In 1996 was dit toegenomen tot
bijna 900 miljoen gulden. Het geld dat de schatkist misloopt door de VAMIL bedraagt
gemiddeld 10% van de investeringen.

Kosteneffectiviteit
Bij kosteneffectiviteit worden de kosten van milieumaatregelen afgezet tegen de emis-
sies die door die maatregelen worden vermeden. Voor de thema’s Verzuring (1985-
1996), Vermesting (1985-1997) en Verwijdering (1985-1997) zijn de vermeden emissies
berekend en gerelateerd aan de hiervoor gemaakte milieukosten.

Voor het thema Verzuring zijn de milieukosten tussen 1985 en 1996 toegenomen. De
kosten die in deze periode gemaakt zijn, bedragen gemiddeld ongeveer 100 gulden per
1000 vermeden zuurequivalenten (figuur 6.3). De kosten per vermeden verzurende
emissie namen af. Het meest duidelijk is dit zichtbaar bij de doelgroep verkeer en ver-
voer, waar prijsdalingen voor de katalysatoren als gevolg van massaproductie hebben
geleid tot lagere kosten. Ook bij andere doelgroepen lijkt het vaker toepassen van
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bestaande technieken tot kostendaling per vermeden verzurende emissie te leiden. De
doelgroep landbouw vormt hierop de uitzondering. Hier zijn relatief veel nieuwe tech-
nieken ingezet die duurder zijn dan de bestaande, bijvoorbeeld emissiearme stallen en
het emissiearm uitrijden van mest. De kosten per vermeden verzurende emissie zijn bij
de landbouw dan ook toegenomen in de periode 1985-1996. Desondanks was de kosten-
effectiviteit in deze periode het hoogst in de landbouw, zelfs wanneer rekening wordt
gehouden met een overschatting van het emissiereducerende effect van het onderwer-
ken van mest (zie paragraaf 3.2).

Ook voor de thema’s Vermesting en Verwijdering nemen de totale kosten vanaf 1985
toe. Voor Vermesting blijven de kosten per eenheid vermeden emissie vanaf 1985 rede-
lijk constant, maar vanaf 1985 worden steeds meer emissies vermeden. Voor Verwijde-
ring vindt bijna een verdubbeling van de kosten per ton afval plaats vanaf 1985. Deze
toename is met name het gevolg van het voldoen aan de gestelde emissie-eisen voor de
verwerking van afval en het verschuiven van storten naar verbranden en hergebruik.
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Bijlage 1        Emissies per thema per doelgroep

De hier gepresenteerde emissies corresponderen met de opgaven in het Emissiejaarrap-
port 1998. De emissies over 1997 zijn voorlopige cijfers. Voor de emissies naar water
zijn vanwege nieuwe inzichten door RIZA nieuwe tijdreeksen over de periode 1985-
1997 vastgesteld. De hier gepresenteerde cijfers kunnen daarom afwijken van eerdere
publicaties.

Tabel B1.1 De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Klimaatverandering1).

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

LUCHT

distikstofoxide (N2O) miljoen kg
HDO 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
RWZI en riolering 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
afval 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
consumenten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
energiesector 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0
industrie 30,9 31,6 31,7 31,8 33,7
landbouw 23,6 22,2 27,6 27,5 26,4
raffinaderijen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
verkeer 3,5 6,6 7,4 7,4 7,0
overig 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
TOTAAL 63,6 65,9 72,1 72,1 72,1

koolstofdioxide (CO2) miljard kg
HDO 10,2 9,2 9,9 9,9 9,9
RWZI en riolering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
afval 1,0 1,6 1,5 1,8 2,2
bouw 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7
consumenten 22,8 22,1 21,8 22,0 21,2
energiesector 34,3 41,3 45,9 47,1 46,8
industrie 40,8 44,1 44,3 43,4 43,9
landbouw 5,6 8,6 9,4 9,4 9,1
raffinaderijen 7,6 10,4 11,5 11,6 11,2
verkeer 24,5 28,6 32,0 33,5 34,1
overig -1,2 1,1 2,5 2,2 6,4
TOTAAL 146,3 167,7 179,7 181,9 185,7

methaan (CH4) miljoen kg
HDO 1,2 1,1 0,6 1,4 1,2
RWZI en riolering 3,0 6,3 1,5 0,6 0,6
afval 462,0 562,1 479,1 477,1 460,1
bouw 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
consumenten 14,9 16,5 17,9 20,4 17,8
drinkwaterbedrijven 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
energiesector 150,7 181,2 178,0 197,4 166,1
industrie 7,0 7,4 7,7 7,2 6,7
landbouw 527,0 507,3 478,5 467,6 450,4
raffinaderijen 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0
verkeer 9,0 7,8 6,3 6,1 5,8
TOTAAL 1177,3 1292,3 1172,5 1180,8 1111,6

1) De broeikasgasemissies zijn bepaald conform IPCC-richtlijnen.
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Tabel B1.1 (vervolg) De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Klimaatverandering.

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

HFK’s/PFK’s/SF6 1000 kg
HFK’s-totaal 450,8 601,1 626,3 364,4
PFK’s-totaal 362,6 308,2 315,3 321,0
SF6-totaal 58,0 61,0 61,0 61,0

N2O/CO2/CH4 miljard CO2-eq
HDO 10,4 9,4 10,1 10,1 10,0
RWZI en riolering 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
afval 10,8 13,4 11,6 11,8 11,9
bouw 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
consumenten 23,1 22,5 22,2 22,5 21,6
energiesector 37,6 45,2 49,7 51,4 50,2
industrie 50,5 54,0 54,3 53,4 54,5
landbouw 24,0 26,1 28,0 27,7 26,8
raffinaderijen 7,6 10,4 11,5 11,7 11,2
verkeer 25,8 30,8 34,5 36,0 36,4
overig 0,0 2,2 3,7 3,3 7,6
TOTAAL 190,8 215,3 226,7 229,1 231,4

HFK’s/PFK’s/SF6 miljard CO2-eq
HFK’s-totaal 5,1 6,7 7,0 4,3
PFK’s-totaal 2,5 2,1 2,1 2,2
SF6-totaal 1,4 1,5 1,5 1,5
TOTAAL 9,0 10,3 10,6 8,0

Kyoto-stoffen miljard CO2-eq
TOTAAL 190,82) 224,3 237,0 239,7 239,4

2) Exclusief HFK’s, PFK’s, SF6.
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Tabel B1.2 De emissies in 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het onderdeel Aantasting ozonlaag.

Stof/doelgroep Eenheid 1990 1995 1996 1997

LUCHT

CFK-11 1000 kg
afval 1049,5 283,4 278,6 275,4
bouw 1591,0 225,0 225,0 225,0
industrie 1003,2 86,4 115,5 106,3
overig 276,0 69,5 49,0 46,1
TOTAAL 3919,7 664,3 668,1 652,8

CFK-113 1000 kg
industrie 1049,3 47,2 70,6 66,1
overig 362,5 1,1 1,1 1,1
TOTAAL 1411,8 48,3 71,7 67,1

CFK-114 1000 kg
industrie 33,5 3,4 5,1 4,7
overig 26,6 2,2 2,2 2,1
TOTAAL 60,1 5,6 7,3 6,9

CFK-115 1000 kg
industrie 76,6 13,2 4,9 4,2
overig 52,3 10,1 1,1 1,1
TOTAAL 128,9 23,4 6,0 5,2

CFK-12 1000 kg
HDO 237,0 75,2 36,0 15,0
afval 100,1 56,3 55,0 54,2
consumenten 215,0 0,0 0,0 0,0
industrie 611,3 174,1 122,8 85,9
overig 191,0 77,8 54,0 25,0
TOTAAL 1354,4 383,4 267,8 180,1

CFK-13 1000 kg
industrie 21,1 33,5 3,0 2,8

Halon 1211 1000 kg
HDO 136,0 0,0 0,0 0,0
industrie 76,0 0,4 0,0 0,0
TOTAAL 212,0 0,4 0,0 0,0

Halon 1301 1000 kg
HDO 112,0 7,0 6,0 4,0
industrie 58,5 3,6 3,4 1,8
TOTAAL 170,5 10,6 9,4 5,8

Totaal miljard o-eq
HDO 2,0 0,2 0,1 0,1
afval 1,2 0,3 0,3 0,3
bouw 1,7 0,2 0,2 0,2
consumenten 0,5 0,1 0,0 0,0
industrie 3,4 0,4 0,3 0,3
landbouw 0,1 0,0 0,0 0,0
verkeer 0,1 0,1 0,0 0,0
TOTAAL 8,9 1,2 1,1 1,0
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Tabel B1.3 De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Verzuring.

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

LUCHT

ammoniak (NH3) miljoen kg
HDO . 0,3 0,5 0,5 0,5
bouw . . 0,1 0,1 .
consumenten 9,0 6,6 6,7 6,7 6,7
industrie 8,0 4,7 4,1 4,0 4,2
landbouw 238,7 219,5 140,9 140,5 139,6
TOTAAL 255,7 231,2 152,3 151,9 151,1

stikstofoxiden (NOx) miljoen kg
HDO 14,3 11,6 8,1 10,1 8,4
RWZI en riolering . . 0,3 0,3 0,5
afval 4,5 4,7 3,0 1,7 2,2
bouw 1,0 0,7 0,5 0,6 0,5
consumenten 26,0 21,7 23,4 26,9 23,0
energiesector 88,3 79,8 58,1 54,3 39,7
industrie 85,0 79,3 61,2 63,3 62,6
landbouw 5,7 8,6 10,3 10,3 10,0
raffinaderijen 20,4 19,9 17,7 17,0 16,2
verkeer 342,6 353,0 314,8 301,7 291,2
TOTAAL 587,8 579,1 497,4 486,2 454,3

zwaveldioxide (SO2) miljoen kg
HDO 3,5 1,5 3,1 0,5 0,4
RWZI en riolering . . 0,7 0,7 1,4
afval 3,1 4,6 0,5 0,3 0,4
bouw 2,0 0,5 0,9 0,8 0,5
consumenten 1,9 1,2 0,8 0,7 0,6
energiesector 66,5 44,9 16,7 19,1 15,1
industrie 68,0 52,7 29,8 29,9 31,1
landbouw 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
raffinaderijen 86,7 66,9 61,2 54,8 51,0
verkeer 26,0 29,3 31,0 27,9 23,5
TOTAAL 258,2 201,9 145,0 135,0 124,4

Totaal miljard z-eq
HDO 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
RWZI en riolering . . 0,0 0,0 0,1
afval 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1
bouw 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
consumenten 1,2 0,9 0,9 1,0 0,9
energiesector 4,0 3,1 1,8 1,8 1,3
industrie 4,4 3,6 2,5 2,5 2,6
landbouw 14,2 13,1 8,5 8,5 8,4
raffinaderijen 3,2 2,5 2,3 2,1 1,9
verkeer 8,3 8,6 7,8 7,4 7,1
TOTAAL 35,9 32,5 24,3 23,7 22,7
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Tabel B1.4 De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Vermesting.

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

BODEM1)

N-totaal miljoen kg
landbouw 526,7 426,4 509,1 468,7 416,2
TOTAAL 526,7 426,4 509,1 468,7 416,2

P-totaal miljoen kg
landbouw 86,6 70,8 63,0 62,1 51,3
TOTAAL 86,6 70,8 63,0 62,1 51,3

Totaal miljard m-eq
landbouw 139,3 113,4 113,9 109,8 96,6
TOTAAL 139,3 113,4 113,9 109,8 96,6

OPPERVLAKTEWATER2)

N-totaal miljoen kg
HDO 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2
afval 1,4 1,2 2,1 1,9 1,9
consumenten 26,5 24,8 23,0 22,7 22,1
industrie 13,2 10,3 7,6 7,2 7,2
landbouw 6,0 6,2 6,3 6,2 6,0
onbekend op riool 13,6 15,7 9,9 9,7 9,4
raffinaderijen 0,8 0,5 0,3 0,4 0,4
TOTAAL 61,7 58,8 49,6 48,4 47,1

P-totaal miljoen kg
consumenten 7,0 3,4 2,2 2,1 2,0
industrie 12,8 10,8 4,4 3,8 3,8
landbouw 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3
onbekend op riool 4,6 3,2 1,1 1,2 1,1
TOTAAL 25,5 18,6 9,0 8,4 8,3

Totaal miljard m-eq
afval 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
consumenten 9,6 5,9 4,5 4,4 4,3
industrie 14,1 11,8 5,2 4,5 4,5
landbouw 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9
onbekend op riool 5,9 4,8 2,1 2,1 2,1
raffinaderijen 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
TOTAAL 31,6 24,5 14,0 13,3 13,0

1) De hier gepresenteerde emissies betreffen de aanvoer minus de afvoer.
2) Deze gegevens geven de directe emissie (na zuivering) weer naar het oppervlaktewater. Data zijn exclusief atmosferi-

sche depositie en af- en uitspoeling landbouw.
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Tabel B1.5 De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Verspreiding (bodem).

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

BODEM1)

cadmium (Cd) 1000 kg
landbouw 9,3 5,3 2,0 2,5 1,9
overig . 0,2 0,3 0,2 0,2
TOTAAL . 5,5 2,3 2,7 2,1

chroom (Cr) 1000 kg
industrie . . 56,2 56,8 57,4
landbouw 64,9 48,9 42,0 44,0 42,7
overig . 1,2 6,9 6,2 6,2
TOTAAL . . 105,1 107,0 106,3

fluorantheen 1000 kg
verkeer 12,0 13,6 16,0 16,3 16,6
overig 4,8 4,5 5,5 5,5 5,3
TOTAAL 16,8 18,1 21,5 21,8 21,9

koper (Cu) 1000 kg
HDO . . 39,6 33,7 34,2
consumenten 1,5 9,6 17,1 19,7 19,2
landbouw 1011,3 790,0 670,0 740,0 730,0
overig . 1,2 1,5 1,5 1,5
TOTAAL . . 728,2 794,9 784,9

kwik (Hg) 1000 kg
HDO . . 0,2 0,1 0,1
landbouw 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
TOTAAL . . 0,8 0,7 0,6

lood (Pb) 1000 kg
HDO 212,0 212,0 282,3 276,0 281,7
afval . 0,3 0,5 0,4 0,4
consumenten . . 25,3 25,6 25,9
landbouw 262,1 260,7 109,3 186,7 182,8
verkeer 137,3 29,9 11,2 6,4 0,6
TOTAAL . . 428,6 495,1 491,4

nikkel( Ni) 1000 kg
industrie . . 25,0 25,2 25,5
landbouw 40,0 37,9 39,9 40,7 26,7
overig . 0,8 4,2 3,5 3,5
TOTAAL . . 69,1 69,4 55,7

zink (Zn) 1000 kg
HDO . . 640,8 624,0 626,4
afval . 1,6 2,6 2,3 2,3
consumenten . . 128,7 129,2 129,5
landbouw 1600,8 1544,0 1552,0 1698,0 1657,0
verkeer 197,0 202,0 209,9 210,1 210,0
TOTAAL . . 2534,0 2663,6 2625,2

1) De hier gepresenteerde emissies betreffen de aanvoer minus afvoer.
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Tabel B1.5 (vervolg) De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Verspreiding (lucht).

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

LUCHT

fijn stof (PM10) miljoen kg
HDO 2,0 2,0 1,1 1,2 1,2
afval 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1
bouw . 0,1 0,0 0,1 0,1
consumenten 8,8 9,6 9,7 9,7 9,8
energiesector 1,7 1,5 0,6 0,5 0,5
industrie 28,4 26,3 14,3 10,7 10,2
landbouw . 0,1 0,1 0,1 0,1
raffinaderijen 5,3 6,5 4,8 5,3 4,9
verkeer 21,0 20,7 18,3 17,2 16,7
TOTAAL 68,2 67,7 49,0 45,0 43,6

VOS (KWS2000) miljoen kg
HDO 37,9 40,0 29,2 27,2 23,6
afval . 1,2 1,7 2,2 2,4
bouw 25,8 27,9 21,9 22,3 21,8
consumenten 46,5 40,8 36,9 37,4 36,7
energiesector 19,1 24,1 26,2 29,0 25,4
industrie 113,8 128,0 80,9 76,2 71,2
landbouw 1,2 1,9 2,3 2,2 2,1
raffinaderijen 16,2 15,3 11,7 11,1 10,3
verkeer 229,7 202,2 156,8 148,7 140,9
TOTAAL 490,3 481,4 367,5 356,4 334,4

benzeen 1000 kg
HDO 600,9 638,7 286,3 205,1 178,9
RWZI en riolering . . 0,1 0,4 0,1
afval . 9,6 11,0 19,0 22,0
bouw 12,9 15,6 15,3 13,4 12,8
consumenten 1017,6 1005,4 1060,1 1076,7 1084,7
drinkwaterbedrijven . 0,1 0,1 0,1 0,1
energiesector 1482,6 2111,7 2083,3 2386,2 2273,8
industrie 920,4 938,9 368,6 358,0 337,0
landbouw . 39,1 47,0 46,8 45,9
raffinaderijen 305,0 218,3 131,6 150,5 139,6
verkeer 7149,0 5859,9 4285,0 4005,1 3700,6
TOTAAL 11488,4 10837,4 8288,4 8261,4 7795,6

benzo(a)pyreen 1000 kg
bouw 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
consumenten 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8
industrie 4,1 2,7 1,0 0,5 0,5
verkeer 0,9 2,0 2,1 2,1 2,1
TOTAAL 7,7 7,5 5,9 5,5 5,5
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Tabel B1.5 (vervolg) De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Verspreiding (lucht).

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

LUCHT

cadmium (Cd) 1000 kg
afval 0,7 0,7 0,1 0,0 0,1
industrie 1,6 0,9 0,7 1,5 1,5
overig 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
TOTAAL 2,6 1,9 1,0 1,8 1,8

chroom (Cr) 1000 kg
HDO 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
afval 0,4 3,8 0,2 0,1 0,1
energiesector 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1
industrie 3,0 3,4 3,1 2,9 2,9
raffinaderijen 2,4 2,0 2,5 2,6 2,5
verkeer 1,2 1,3 1,7 1,7 1,8
TOTAAL 7,6 11,0 8,3 7,5 7,3

dioxine g
HDO . 0,3 0,3 2,8 2,8
afval 810,0 537,0 6,3 2,3 2,3
consumenten . 33,9 31,9 31,5 31,1
energiesector . 15,7 0,0 0,0 0,0
industrie . 23,1 29,2 21,1 21,2
verkeer . 3,7 3,1 2,9 2,8
TOTAAL . 613,7 70,8 60,7 60,2

fluorantheen 1000 kg
HDO 4,8 6,4 4,6 4,5 4,5
bouw 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0
consumenten 37,4 33,1 28,2 27,5 26,5
energiesector . 0,2 0,1 0,2 0,1
industrie 57,0 56,9 30,0 13,3 13,3
landbouw 11,9 10,4 8,4 8,0 7,6
raffinaderijen . 0,1 0,1 0,4 0,3
verkeer 27,2 30,1 31,8 31,8 32,3
TOTAAL 158,9 137,2 103,2 85,7 84,7

fluoride miljoen kg
HDO 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
energiesector 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
industrie 1,3 1,5 0,9 1,0 1,0
TOTAAL 1,7 1,6 0,9 1,0 1,0

koolmonoxide (CO) miljoen kg
HDO . 2,9 2,7 3,0 2,6
RWZI en riolering . . 0,1 0,1 0,2
afval 2,0 3,6 2,1 2,4 2,7
bouw . 0,3 2,7 0,3 0,3
consumenten 80,6 93,9 98,4 100,0 100,0
energiesector 12,3 15,4 22,9 28,7 26,1
industrie 307,0 267,8 212,7 202,8 204,8
landbouw 0,9 1,3 1,6 1,6 1,6
raffinaderijen 4,0 5,4 2,2 25,2 2,3
verkeer 973,3 750,7 563,7 522,1 483,5
TOTAAL 1380,1 1141,3 909,1 886,2 824,1
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Tabel B1.5 (vervolg) De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Verspreiding (lucht).

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

LUCHT

koper (Cu) 1000 kg
consumenten 0,4 2,9 4,8 5,6 5,5
industrie 13,0 3,6 3,6 3,5 3,6
verkeer 22,9 27,1 31,0 32,6 32,8
overig 3,1 3,4 1,8 1,6 1,4
TOTAAL 39,5 37,0 41,1 43,4 43,5

kwik (Hg) 1000 kg
afval 2,7 1,4 0,1 0,1 0,1
industrie 1,5 1,3 0,8 0,7 0,7
overig 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
TOTAAL 4,5 3,0 1,0 1,0 1,0

lood (Pb) 1000 kg
HDO . 0,1 0,0 0,3 0,0
afval 36,0 13,5 1,0 0,2 0,5
consumenten . 0,1 0,0 0,0 0,0
energiesector 0,3 3,4 0,3 0,2 0,2
industrie 83,0 68,0 69,5 65,3 64,3
raffinaderijen 1,2 1,0 1,2 1,3 1,2
verkeer 1171,1 185,2 67,8 38,8 6,4
TOTAAL 1291,7 271,2 139,9 106,2 72,7

nikkel (Ni) 1000 kg
HDO 1,1 1,2 0,7 0,6 0,5
afval 1,1 2,1 0,7 0,8 1,0
bouw . 0,7 0,1 0,7 0,6
consumenten . 0,9 0,5 0,4 0,3
energiesector 0,8 1,5 0,8 0,7 0,5
industrie 6,0 7,5 7,3 3,3 2,9
landbouw 0,7 0,4 0,4 0,4 .
raffinaderijen 72,9 59,6 75,1 78,5 73,2
verkeer 8,2 9,9 10,2 10,2 10,7
TOTAAL 90,1 84,1 95,9 95,6 90,2

stikstofoxiden (NOx) miljoen kg
HDO 14,3 11,6 8,1 10,1 8,4
RWZI en riolering . . 0,3 0,3 0,5
afval 4,5 4,7 3,0 1,7 2,2
bouw 1,0 0,7 0,5 0,6 0,5
consumenten 26,0 21,7 23,4 26,9 23,0
energiesector 88,3 79,8 58,1 54,3 39,7
industrie 85,0 79,3 61,2 63,3 62,6
landbouw 5,7 8,6 10,3 10,3 10,0
raffinaderijen 20,4 19,9 17,7 17,0 16,2
verkeer 342,6 353,0 314,8 301,7 291,2
TOTAAL 587,8 579,1 497,4 486,2 454,3

zink (Zn) 1000 kg
HDO . 0,3 0,0 0,8 0,0
afval 45,0 34,7 1,8 0,3 1,0
consumenten . 0,3 0,1 0,1 0,1
energiesector 3,2 7,0 0,8 0,7 0,6
industrie 180,0 146,0 105,0 96,3 96,2
raffinaderijen . 2,0 2,5 2,6 2,4
verkeer 121,2 146,0 165,1 166,4 171,1
TOTAAL 349,4 336,4 275,4 267,2 271,5
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Tabel B1.5 (vervolg) De emissies in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 voor het thema Verspreiding (water).

Stof/doelgroep Eenheid 1985 1990 1995 1996 1997

WATER1)

cadmium (Cd) 1000 kg
industrie 15,8 3,8 0,5 0,5 0,5
overig 1,0 0,4 0,4 0,7 0,7
TOTAAL 16,9 4,2 0,9 0,9 0,9

chroom (Cr) 1000 kg
afval 0,6 0,4 0,7 0,5 0,5
consumenten 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8
industrie 87,2 17,3 9,4 6,9 6,9
onbekend op riool 21,1 8,2 4,4 2,7 2,7
overig 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3
TOTAAL 110,6 27,1 15,6 11,2 11,3

koper (Cu) 1000 kg
consumenten 37,2 25,3 23,9 24,4 24,2
industrie 41,3 28,0 26,0 28,0 28,1
onbekend op riool 14,7 5,2 5,1 0,0 0,0
verkeer 22,5 22,2 24,6 23,7 23,2
overig 5,9 3,6 2,7 2,5 2,5
TOTAAL 121,6 84,3 82,3 78,6 78,0

kwik (Hg) 1000 kg
consumenten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
industrie 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2
overig 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0
TOTAAL 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4

lood (Pb) 1000 kg
HDO 8,7 8,6 9,0 9,2 9,3
afval 1,0 0,2 0,3 0,2 0,2
consumenten 37,5 27,4 26,5 28,4 28,7
industrie 26,5 17,9 5,8 6,5 6,5
landbouw 61,1 61,9 35,6 48,2 48,4
onbekend op riool 6,2 1,8 1,2 0,0 0,0
verkeer 127,2 27,4 13,5 10,5 6,7
TOTAAL 268,3 145,3 91,9 103,0 99,8

nikkel (Ni) 1000 kg
consumenten 4,9 3,3 3,4 3,8 3,8
industrie 23,6 15,2 12,2 9,6 9,7
onbekend op riool 26,0 6,8 5,7 6,8 6,8
overig 1,3 0,8 1,5 1,4 1,4
TOTAAL 55,9 26,1 22,7 21,7 21,8

zink (Zn) 1000 kg
HDO 96,3 97,3 100,0 99,6 99,8
consumenten 186,2 181,5 187,5 185,3 185,8
industrie 181,0 104,9 49,9 52,6 52,8
landbouw 27,6 28,8 33,1 30,4 30,0
onbekend op riool 45,7 25,6 1,3 0,0 0,0
verkeer 99,4 101,5 100,0 98,5 96,6
overig 3,7 1,3 3,4 2,4 2,4
TOTAAL 639,9 541,1 475,2 468,8 467,51)

1) Deze gegevens geven de directe emissie (na zuivering) weer naar het oppervlaktewater. Data zijn exclusief atmosferi-
sche depositie en af- en uitspoeling landbouw.
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Bijlage 2        Milieukwaliteit

Tabel B2.1 Luchtkwaliteit in Nederland 1990-1997. Gemiddelde concentraties van een aantal meetpunten
(Bron: Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit RIVM).

Stof 1985 1990 1995 1997

SO2 12,24) 7,6 4,4 3,4
NOx 28,14) 20,7 18,0 18,9
VOS . 15,02) 14,5 11,6
Benzeen . 1,45 1,15 1,19
Fijn stof (PM10) . 41,42) 36,4 38,2
CO 279 379 382 351
Ozon1) 97,7 91,5 80,8 71,7
Zwarte rook3) 9 7,4 7,5 7,1
Arseen (As) . 1,3 1,0 0,93
Cadmium (Cd) . 0,47 0,38 0,38
Lood (Pb) . 45 22 16
Zink (Zn) . 70 42 36
Fluoriden . 0,45 0,35 .
NH3 . 7,45) 7,0 7,7

1) Groeiseizoengemiddelde (mei-augustus overdaggemiddelden).   2)  1992-cijfers.   3)  Mediaanwaarden in plaats van
gemiddelden.   4)  1984-cijfers.   5)  1993-cijfers.

Tabel B2.2 Grondwaterkwaliteit in Nederland 1990-1997. Gemiddelde concentraties voor heel Nederland op
basis van circa 280 meetpunten. Diepte: 5-15 m beneden maaiveld (Bron: Landelijk Meetnet Grondwater-
kwaliteit RIVM).

Stof Eenheid 1985 1990 1995 1997

Fosfaat (PO4) g/m3 0,54 0,74 0,80 0,60
NH3-N g/m3 4,0 4,0 3,8 3,6
NO3-N g/m3 4,7 4,5 5,1 5,4
Sulfaat (SO4) g/m3 80,9 77,0 77,7 76,7
Cadmium (Cd) mg/m3 . 0,30 0,35 0,31
Koper (Cu) mg/m3 . 3,76 2,28 1,86
Zink (Zn) mg/m3 . 31,9 34,6 28,4
Chroom (Cr) mg/m3 . 1,96 1,32 1,11
Nikkel (Ni) mg/m3 . 7,7 13,5 11,9

Tabel B2.3 Waterkwaliteit in Nederland 1990-1996. Gemiddelde waarden van rijkswateren en regionale
wateren (Bron: RIZA, bewerking RIVM).

Stof Eenheid 1985 1990 1995 1996

Fosfaat (PO4) mg/l 0,65 0,44 0,31 0,33
Nitraat (NO3) mg/l . 5,66 3,89 3,56
Cadmium (Cd) µg/l 0,53 0,43 0,36 0,30
Kwik (Hg) µg/l 0,19 0,15 0,13 0,11
Koper (Cu) µg/l 11,08 7,56 7,96 6,98
Nikkel (Ni) µg/l 9,51 7,55 8,54 8,28
Lood (Pb) µg/l 8,48 7,64 8,65 8,83
Zink (Zn) µg/l 86,38 49,48 63,62 60,10
Chroom (Cr) µg/l 8,00 8,73 5,56 4,79
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Bijlage 3 Productie en verwerking van afval per 
doelgroep

Productie en verwerking van afval per doelgroep in 1985, 1990, 1995, 1996 en 1997 (exclusief verontreinig-
de grond, baggerspecie en mest) in miljoen kg.

Doelgroep Verwerkingswijze 1985 1990 1995 1996 1997

Consumenten hergebruik 990 985 2940 3210 3520
verbranden 1665 1925 1975 2600 3220
storten 2730 3285 2265 1750 1205
totaal 5385 6195 7180 7560 7945

Verkeer hergebruik 1140 1060 1050 1005 970
verbranden 55 70 60 65 65
storten 205 155 50 30 30
totaal 1400 1280 1160 1100 1065

Landbouw hergebruik 685 1210 1250 1595 1595
verbranden 80 75 75 40 45
storten 200 305 305 60 55
totaal 965 1590 1630 1695 1695

Industrie hergebruik 11620 13435 15800 16160 16760
verbranden 380 635 795 960 1020
storten 3960 3635 1570 1390 1480
lozen 2100 1805 1420 1460 1560
totaal 18060 19515 19585 19970 20820

HDO hergebruik 495 740 1505 1560 1710
verbranden 910 900 755 795 890
storten 2655 2350 1760 1695 1510
totaal 4055 3990 4020 4050 4110

Bouw hergebruik 6050 9305 12555 12455 12405
verbranden 105 155 150 150 150
storten 6075 3175 1000 1050 950
totaal 12230 12640 13710 13660 13510

Energie hergebruik 505 1280 1315 1400 1465
verbranden 10 25 . . .
storten 145 85 5 10 5
totaal 660 1390 1320 1410 1475

Raffinaderijen hergebruik 25 445 430 460 530
verbranden 15 10 10 5 5
storten 45 25 5 10 10
totaal 85 475 445 475 545

RWZI's hergebruik 1965 2075 360 360 160
verbranden 45 80 895 890 750
storten 155 770 880 550 510
lozen 1380 0 0 0 .
totaal 3545 2920 2135 1800 1420

Drinkwatervoorz. hergebruik 0 60 50 50 50
storten 40 65 50 45 45
totaal 40 125 100 95 95

TOTAAL HERGEBRUIK 23470 30595 37260 38260 39170
VERBRANDEN1) 3265 3875 4715 5505 6145
STORTEN 16210 13850 7890 6595 5805
LOZEN 3480 1815 1420 1460 1560
TOTAAL 46425 50135 51285 51820 52680

1) Het betreft niet alleen verbranden in AVI’s, maar ook in andere verbrandingsinstallaties zoals voor slib.
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Bijlage 4        Ontwikkeling milieukosten

Milieukosten per doelgroep per thema voor de jaren 1985, 1990, 1995, 1996, 1997 en 2002 in miljoen gulden
(prijspeil 1998).

land- indu- energie & verkeer consu- HDO bouw afval- actoren TOTAAL

bouw strie raffina- menten ver- in de

derijen werking water-

keten

1985

Verzuring 2 159 107 119 2 29 2 0 0 420
Klimaatverandering 0 0 0 0 0 146 0 0 0 146
Vermesting 0 0 0 0 0 0 0 0 166 166
Verspreiding 0 833 125 6 0 4 0 10 729 1706
Verwijdering 0 46 6 27 0 51 20 2313 1119 3584
Verstoring 0 97 75 140 0 140 0 0 0 452
Onderzoek en ontwikkeling 0 82 27 3 0 407 0 0 68 588
Uitvoering en handhaving 1 43 9 0 0 481 2 0 109 645
Verontreiniging bodem 0 18 19 0 0 271 0 0 0 309
Overig1) 0 20 49 0 0 0 0 0 0 69
TOTAAL 3 1298 418 295 2 1529 25 2323 2191 8084

1990

Verzuring 5 163 436 716 5 13 2 0 0 1341
Klimaatverandering 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200
Vermesting 78 12 0 0 0 2 0 106 215 413
Verspreiding 0 994 266 247 0 32 0 179 900 2618
Verwijdering 0 75 34 30 0 32 51 3270 1382 4874
Verstoring 0 118 124 199 0 223 2 0 0 666
Onderzoek en ontwikkeling 0 104 33 3 0 383 0 0 86 611
Uitvoering en handhaving 2 93 24 0 0 801 3 0 227 1150
Verontreiniging bodem 0 100 70 0 4 335 15 0 0 524
Overig1) 0 24 32 0 1 1 0 0 0 58
TOTAAL 85 1682 1020 1196 10 2023 74 3555 2810 12456

1995

Verzuring 354 186 743 606 37 31 5 5 0 1966
Klimaatverandering 0 0 22 0 0 476 0 0 0 498
Vermesting 106 58 0 0 0 98 0 163 276 702
Verspreiding 468 1155 229 243 0 262 48 294 1036 3734
Verwijdering 0 136 39 31 0 30 69 5271 1339 6915
Verstoring 1 126 163 263 0 406 3 0 0 962
Onderzoek en ontwikkeling 0 125 45 3 0 659 0 0 111 944
Uitvoering en handhaving 4 139 54 0 0 980 7 0 292 1476
Verontreiniging bodem 0 164 161 0 12 697 26 0 86 1146
Overig1) 4 145 40 0 15 40 0 0 0 244
TOTAAL 936 2234 1496 1147 64 3680 157 5733 3140 18587

1) Overig: aantasting ozonlaag, verdroging en landschapsbeheer.
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Milieukosten (vervolg) per doelgroep per thema voor de jaren 1985, 1990, 1995, 1996, 1997 en 2002 in mil-
joenen guldens (prijspeil 1998).

land- indu- energie & verkeer consu- HDO bouw afval- actoren TOTAAL
bouw strie raffina- menten ver- in de 

derijen werking water-
keten

1996
Verzuring 397 233 848 625 43 26 5 5 0 2182
Klimaatverandering 0 0 22 0 2 584 0 0 0 608
Vermesting 105 64 0 0 0 114 0 152 295 731
Verspreiding 483 1306 323 237 2 272 50 311 1076 4060
Verwijdering 0 137 44 31 0 32 74 5582 1347 7247
Verstoring 1 145 167 282 0 424 3 0 0 1022
Onderzoek en ontwikkeling 0 153 48 3 0 639 0 0 111 954
Uitvoering en handhaving 4 182 57 0 0 988 7 0 292 1530
Verontreiniging bodem 0 198 157 0 13 855 26 0 86 1335
Overig1) 5 146 43 0 15 42 0 0 0 252
TOTAAL 995 2565 1708 1178 75 3977 166 6051 3207 19921

1997
Verzuring 358 267 872 637 48 27 5 4 0 2218
Klimaatverandering 0 0 22 0 4 696 0 0 0 722
Vermesting 98 66 0 0 0 189 0 145 304 803
Verspreiding 490 1411 312 235 5 293 52 299 1095 4193
Verwijdering 0 138 43 32 0 30 77 5855 1336 7510
Verstoring 1 158 167 298 0 340 3 0 0 966
Onderzoek en ontwikkeling 0 160 52 3 0 661 0 0 111 988
Uitvoering en handhaving 4 186 56 0 0 910 7 0 292 1455
Verontreiniging bodem 0 199 156 0 14 904 27 0 86 1386
Overig1) 5 149 43 0 0 101 0 0 0 299
TOTAAL 957 2735 1722 1206 71 4150 170 6303 3225 20539

2002 ‘gunstig’
Verzuring 412 422 946 950 136 87 5 5 0 2964
Klimaatverandering 0 0 22 0 32 1869 0 0 0 1922
Vermesting 125 80 0 0 0 199 0 137 369 910
Verspreiding 567 1821 342 232 22 299 173 295 1300 5052
Verwijdering 0 155 40 33 31 27 85 6490 1805 8668
Verstoring 1 219 182 413 0 465 3 0 0 1283
Onderzoek en ontwikkeling 0 211 64 3 0 1030 0 0 111 1420
Uitvoering en handhaving 4 238 55 0 0 1001 8 0 292 1598
Verontreiniging bodem 0 358 158 0 15 1088 31 0 86 1736
Overig1) 7 172 42 0 0 102 0 0 28 351
TOTAAL 1117 3676 1852 1630 236 6168 305 6927 3991 25903

2002 ‘behoedzaam’
Verzuring 414 427 959 944 138 95 5 5 0 2987
Klimaatverandering 0 0 22 0 33 1849 0 0 0 1903
Vermesting 130 82 0 0 0 199 0 137 383 932
Verspreiding 543 1836 348 226 24 305 172 303 1365 5121
Verwijdering 0 157 41 33 34 27 75 6326 1928 8620
Verstoring 1 224 189 377 0 468 3 0 0 1261
Onderzoek en ontwikkeling 0 207 63 3 0 1010 0 0 111 1395
Uitvoering en handhaving 4 235 54 0 0 1001 8 0 292 1593
Verontreiniging bodem 0 359 157 0 16 1093 31 0 86 1742
Overig1) 7 172 43 0 0 102 0 0 30 354
TOTAAL 1099 3699 1875 1583 245 6149 293 6770 4196 25909

1) Overig: aantasting ozonlaag, verdroging en landschapsbeheer.
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AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

AOO Afval Overlegorgaan

AVI Afvalverbrandingsinstallatie

B(a)P Benzo(a)pyreen

BBP Bruto Binnenlands Product

BEES Besluit Emissie-Eisen Stookinstal-

laties

BEP Bedrijfsenergieplan

BGM Bijdrage Gebiedsgericht 

Milieubeleid

BMP Bedrijfsmilieuplan

Bq Becquerel

BSA Bouw- en sloopafval

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CFK Chloorfluorkoolwaterstoffen 

(volledig gehalogeneerd)

CH4 Methaan

CO Koolmonoxide

CO2 Kooldioxide

CPB Centraal Planbureau

DALY Disability adjusted life year 

(verloren gezonde levensjaren)

dB(A) decibel (audio)

DLO Directie Landbouwkundig 

Onderzoek

DUBO Duurzaam Bouwen

EHS Ecologische Hoofdstructuur

EIA Energie-investeringsaftrek

EPN Energieprestatienorm

EU Europese Unie

EVR Externe-veiligheidrapport

EZ Ministerie van Economische

Zaken

GEBEVE Gebiedsgerichte Bestrijding 

Verdroging

GFT Groente-, fruit- en tuinafval

GGOS Gewenste grond- en 

oppervlaktewatersituatie

GGR Gesommeerd gewogen risico

GJ Giga Joule (109 J)

h-eq hinderequivalenten (verstoring)

HCFK Onvolledig gehalogeneerde 

(chloor/fluor)koolwaterstoffen

HDO Handel, diensten en overheid

HFK Fluorkoolwaterstoffen

HIMH Hoofd inspectie Milieuhygiëne

IBS Interimwet Bodemsanering

IMT Integrale Milieutaakstelling

IPCC Intergovernmental Panel on 

Climate Change

IPO Interprovinciaal Overleg

IR Individueel risico

KNMI Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut

KWS Koolwaterstoffen

m-eq vermestingsequivalenten

MINAS Mineralenaangiftesysteem

MJ Mega Joule (106 J)

MJA Meerjarenafspraak energie-

efficiencyverbetering

MKM Milieukwaliteitsmaat

MTR Maximaal Toelaatbaar Risico

MV Milieuverkenning

MWe Mega-Watt (elektriciteit)

N Stikstof

N2O Distikstofoxide

NH3 Ammoniak

NLR Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium

NMP Nationaal Milieubeleidsplan

NO2 Stikstofdioxide

NOx Stikstofoxiden

O3 Ozon

OCB’s Organochloorbestrijdingsmiddelen

OCV Organochloorverbindingen

P Fosfor

PAK Polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen

PCB Polychloorbifenyl

PFK Perfluorkoolwaterstof

PJ(e) Peta Joule (1015) (elektriciteit)

PM10 fijn stof (deeltjes <10 µm)



ppb parts per billion (10-9)

REB Regulerende energiebelasting

RIWA Samenwerkende Rijn- en 

Maaswaterleidingbedrijven

RIZA Rijksinstituut voor Integraal 

Zoetwaterbeheer en 

Afvalwaterbehandeling

Rn Radon

ROM Ruimtelijke Ordening en Milieu

RPD Rijks Planologische Dienst

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie

SAB Saneringen door bevoegde 

gezagen

SCP Sociaal en Cultureel Planbureau

SEB Saneringen in eigen beheer

Sep Samenwerkende 

elektriciteitsproduktiebedrijven

SF6 Zwavelhexafluoride

SO2 Zwaveldioxide

SO
X

Zwaveloxiden

SVVII Tweede structuurschema Verkeer

en Vervoer

TBT Tributyltin

TDI Toegestane dagelijkse inname

TEQ Toxische equivalenten

TFT Trifenyltin

VAMIL Willekeurige (voorheen Vervroeg-

de) afschrijving van milieu- 

investeringen

V&W Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat

VINEX Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

Extra

VOS Vluchtige organische 

koolwaterstoffen

VROM Ministerie van Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer

VWS Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

WAR Werkgroep Afvalregistratie

w-eq verwijderingsequivalenten

WBB Wet bodembescherming

WCL Waardevolle cultuurlandschappen

WHO World Health Organization

WKK Warmte/kracht-koppeling

WVO Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren

z-eq verzuringsequivalenten
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