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1. Inleiding

De laatste maanden wordt er ín Nederland een uitgebreide discus-
sie gevoerd over deregulering in het algemeen en deregulering van
milieuwetten in het bijzonder. Het begrip deregulering is waar-
schijnlijk het eerst gebruikt in een inleiding genaamd 'Regels en
uitbreiding: verkenning van de invloed van milieu- en ruimtelijke
ordeningswetgeving op de slagvaardigheid van ondernemingen bij
uitbreiding' door P. Winsemius en M. Geldens op een VNO-congres
op 6 mei 1982, dat over deregulering ging. Het hoeft dan ook geen
verbazing te wekken, dat dit begrip in het regeerakkoord van het
kabínet Lubbers is terug te vinden.
In het regeerakkoord spreekt men over deregulering in de zin van
het opheffen van overbodige en hinderlijke bureaucratische regels.
Weinig mensen vinden een dergelijke deregulering een kwalijke zaak.
In de loop van de tijd heeft het woord deregulering echter een wat
andere klank gekregen.
Als het bijvoorbeeld over deregulering van gebieden ofwel D-zones
gaat, dan gaan de gedachten meestal verder dan een simpele versoe-
peling van wat overbodige en hinderlíjke regels. Meestal gaat het
om gebieden waar een aantal regels en wetten niet of niet geheel
zullen worden toegepast. Versoepeling van milieunormen is dan het
bijna onafwendbare gevolg van de instelling van deze D-zones.
Tevens is er volgens een bericht in de Volkskrant van 21 januari
j.l. een ambtel.ijke commissie gevormd, die de zogenaamde deregu-
lering van milieuwetten gaat onderzoeken. Deze commissie bestaat
uit twee topambtenaren van Economische Zaken, twee topambtenaren
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en I~ilieu. Het tdinis-
terie van Economische Zaken heeft tevens een drietal werkgevers-
vertegenwoordigers ingeschakeld: één specialist op het gebied van
bouwrecht, werkzaam bij de werkgeversbond in de bouw, één milieu-
jurist van Shell en één milieujurist van Hoogovens.l) Vrij alge-
meen heerst de opvatting, dat deze commissie tot een versoepeling
van milieunormen wil komen. In een interview op 1 februari in de
Volkskrant tracht minister Winsemius deze opvatting te ontzenuwen.

1) Zie onder andere, Kamerstuk 17555, d.d. 31 januari 1983 en Ka-
merstuk 17600 d.d. 26 januari 1983.
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In het begrotingsdebat Milieubeheer half februari in de Tweede Ka-
mer doet Winsemius vergelijkbare geruststellende uitspraken, die
de gerezen argwaan moeten wegnemen.
In deze nota willen wij het beleid op milieugebied aan een nader
onderzoek onderwerpen. Tevens willen wij nagaan in welke context
van r,et gehele economische beleid dit milieubeleid geacht wordt
te staan. Deze vragen zijn niet te beantwoorden zonder na te gaan
welke rol de Staat heeft gespeeld en geacht wordt te spelen in het
huidige beleid. Tenslotte willen wij nagaan op welke gebieden de-
regulering zinvol lijkt.

1.1. De maatschappelijke context van het beleid

Ideeën over deregulering passen in het kader van het huidige eco-
nomische beleid. Bij het economische beleid dat dit kabinet voor-
staat wordt steeds uitgegaan van een consistente filosofie. Ook
bij vorige kabinetten vinden wij deze filosofie terug, maar meest-
al in een afgezwakte vorm. In deze filosofie gaat men ervan uit dat
verlaging van de kostnrijs voor het bedrijfsleven gewenst is. De-
ze verlaging leidt in deze opvatting tot een hogere winstgevend-
heid en dat zou weer als gevolg van investeringen een groei van
het aantal arbeidsplaatsen tot gevolg hebben. In deze gedachten-
gang zijn stringente milieuwetten ongewenst. Ze verhogen immers
de kostprijs en dat belemmert weer de investeringen en dus de
werkgelegenheid.
Een ander uitgangspunt in deze filosof ie is, dat de Staat te veel
geld uitgeeft. Via subsidies, sociale uitkeringen, premies, lonen
van ambtenaren en investeringen wordt meer uitgegeven dan er via
belastingen, accijnzen en leges binnenkomt. Het gevolg daarvan is
dat het tekort op de Rijksbegroting te groot wordt. Door dit te-
kort moet de Staat op de kapitaalmarkt geld lenen. Deze verhoogde
vraag naar kapitaal jaagt de rentestand op. De hoge rentestand
brengt de lust tot investeren van het bedrijfsleven in gevaar. En
lage investeringen leiden dan weer tot een bedreiging van de werk-
gelegenheid. Overigens leiden in die opvatting de hoge schulden
van de Staat tot hoge rentelasten in de toekomst, waardoor het
dan nelemaal fout gaat lopen. Kortom, in de bedoelde filosofie
moet de Staat fors bezuinigen. Als dat niet gebeurt zal het hele-



- 3 -

maal fout lopen met de werkgelegenheíd.
Als men van deze filosofie uitgaat, moeten milieuwetten worden aan-
gepast aan de moeilijke tijden waarin we leven. Verlaging van de
lasten van het bedrijfsleven, betere (- mildere) milieuwetten en
bezuiniging door de Staat zijn dan ook sleutelwoorden van dit ka-
binet. Men dient goed te beseffen dat de genoemde bezuinigings-
voorstellen niet worden gelanceerd met het doel om de winsten van
ondernemers en kapitaalverschaffers te verhogen. Het gaat in deze
filosofie louter om een verhoging van de werkgelegenheid en dat
kan volgens het kabinet alleen maar volgens de gelanceerde bezui-
nigingsvoorstellen en de lastenverlichting voor het bedrijfsleven,
die verhoogde investeringen tot gevolg zouden hebben. Het is een
belangrijke vraag of de uitgangspunten van deze filosofie wel klop-
pen. Als dat niet het geval is, ziet het beeld er heel anders uit.

1.2. Kloppen de economische uitgangspunten?

Een kritische beschouwing van de genoemde uitgangspunten roept de
nodige twíjfels op.
Op de eerste plaats leidt verlaging van de kosten voor het be-
drijfsleven niet automatisch tot verhoging van de winstgevendheid.
Tegenover een aanbod van goederen moet ook een vraag staan. Pro-
dukten met een lage kostprijs waarnaar geen vraag is helpen Neder-
land niet uit het economische moeras.
Maar ook goedkope produkten waarnaar veel vraag is leiden niet
automatisch tot meer arbeidsplaatsen. Zo was de winstgevendheid
in het bankwezen in de jaren zeventig goed te noemen, maar de werk-
gelegenheid in deze expanderende bedrijfstak is de laatste jaren
terug gaan lopen. De oorzaak ligt mede in de grote uitstoot van ar-
beid door het steeds meer invoeren van automatische informatiever-
werking. Als steeds meer kapitaal wordt geinvesteerd in arbeidsex-
tensieve produktieprocessen, leidt verhoging van de winstgevend-
heid van het bedrijfsleven tot verlies aan arbeidsplaatsen.
Volgens de opvattingen van dit kabinet moet de Staat snel en dras-
tisch bezuinigen vanwege het grote financieringstekort. In deze
redenering verwijst men vaak naar andere landen met een lager fi-
nancieringstekort. Een dergelijke verwijzing is alleen gerechtvaar-
digd als overal in Europa eenzelfde definitie voor het financie-
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ringstekort wordt gehanteerd.
Sterker nog, Nederland definieert het financieringstekort op een
wijze die afwijkt van de gangbare OESO-methode. Bij hantering van
deze methode zou Nederland een veel lager financieringstekort heb-
ben. Zonder op de details in te qaan kan men stellen dat de finan-
cieringstekorten van West-Duitsland en Nederland niet veel ver-
schillen, als ze beide volgens de OESO-methode worden bepaald
(Clemens Graafsma, De Volkskrant van 12 maart 1983).
Dit betekent dat het zogenaamde hoge financieringstekort van Ne-
derland zeer discutabel is. Daarbij komt nog dat Nederland een
harde valuta en een relatief lage inflatie heeft, zodat wij ons
op dit gebied meer kunnen permitteren dan veel andere landen. Zo
heeft België een aanzienlijk hoger financieringstekort, terwijl
de valuta zacht is. Bovendien is de inflatie hoger dan in Neder-
land.
De rente-ontwikkeling van het laatste jaar laat trouwens zien,
dat de hoogte van de rentestand van aanzienlijk meer factoren af-
hankelijk is dan van het financieringstekort en het beroep van de
Staat op de kapitaalmarkt.
Hierbij komt nog, dat het financieringstekort voor een groot deel
ontstaat door een steeds grotere financiering van het bedrijfsle-
ven door de Staat. Zo berekende Clemens Graafsma (De Volkskrant
van 12 maart 1983), dat in 1981 en 1982 resp. 89,8~ en 82,5g van
de netto-investeringen in het bedrijfsleven werden gefinancierd
door kapitaaloverdrachten van de Staat. In 1975 bedroeg dit per-
centage nog maar 36,7. Het totale bedrag van deze kapitaalover-
drachten was in 1981 14,8 miljard gulden.
Hieruit volgt dat de hoogte van het zogenaamde financieringstekort
~een enkele rechtvaardiging inhoudt voor de huidige bezuinigingen.
In de eerste plaats hanteert men een defínitie die afwijkt van de
gangbare OESO-methode, waardoor een te hoog percentage wordt bere-
kend. Vervolgens gaat men er volstrekt aan voorbij dat de Staat
een steeds groter deel van het bedrijfsleven financiert en daarmee
het financieringstekort aanzienlijk vergroot. Als men daarna het
zo ontstane financieringstekort gebruikt als argument om te bezui-
nigen op uitkeringen aan de sociaal zwakken, dan is er sprake van
misleidíng.
Wat de economische achtergronden betreft, wordt trouwens door dit
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kabinet op meer terreinen een onjuiste voorstelling van zaken ge-
geven. Men hanteert het woord 'economie' en 'economische noodzaak'
op een zeer misleidende manier. Het verschil tussen bedrijfsecono-
mische en algemeen-economische problemen wordt stelselmatig ver-
doezeld.
Als men bijvoorbeeld praat over besparingen door de Staat, dan
lijkt het net alsof de Staat een soort persoon of groep personen
is, die geld ten eigen bate uitgeeft en die daarom nu maar eens
tot de orde moet worden geroepen. 'Als het bedrijfsleven bezui-
nigt, kan de overheid niet doorgaan met geld uitgeven', zoiets
hoort men in allerlei toonaarden in kringen waar het kabinet zijn
steun vindt. Dit is een onverantwoorde en misleidende versimpeling,
die tot onjuiste conclusies leidt.
Laten we bijvoorbeeld eens naar enkele uitgavenposten kijken die
voor de Staat een grote rol spelen, bijvoorbeeld de bedragen die
nodig zijn voór het saneren van de bodemverontreiniging. De schat-
tingen die daarvoor zíjn gemaakt lopen uiteen van 5 tot 10 míl-
jard gulden. Het huidige kabinet wil deze saneringskosten groten-
deels vanuit de rijkskas betalen. Maar men dient dan wel te besef-
fen dat het bedrijfsleven of ten minste een deel daarvan kans
heeft gezien ons gemeenschappelijk bezit - de bodem - gedurende
vele jaren vol te stoppen met allerlei uiterst giftige rotzooi.
Bedrijfseconomisch zat dat best goed in elkaar. Op die manier werd
voor een lage kostprijs en een hoge winstgevendheid gezorgd.
Maar ís dat algemeen-economisch nu ook gewenst? Die vraag is niet
moeilíjk te beantwoorden. Het kost nu vele miljarden guldens ge-
meenschapsgeld om de rotzooi op te ruimen. Als er uit het bedrijfs-
leven stemmen opgaan dat de Staat te veel geld uitgeeft, dan komt
dit ongeloofwaardig over.
Een andere hoge uitgavenpost wordt gevormd door de uitkeringen aan
baanlozen. Maar die hoge uitkeringen doet de Staat niet voor zijn
plezier. Veel baanlozen hebben eerst wel een baan gehad. Het over-
schot aan~arbeid in het bedrijfsleven wordt via werkloosheid afge-
wenteld op de gemeenschap. Als dan de uitgaven van die gemeenschap
de pan uitrijzen, mag men blij zijn als die gemeenschap zijn eigen
verantwoordelijkheid kent en toch hoge uitgaven doet. Als het in
dit soort situaties gaat over 'economie' of 'economisch gewenst',
dan noet men wel een duidelijk onderscheid maken tusseri het be-
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drijfseconomische ofwel commercíële belang en het algemeen-econo-
misch belang van de gemeenschap. Het is volstrekt onjuist de eco-
nomische belangen van de gemeenschap te lijf te gaan met commer-
ciële argumenten.

1.3. Waarom werkt het 'commerciële' verhaal niet?

Juist het door elkaar halen van commerciële en algemeen-economi-
sche argumenten, leidt tot een spraakverwarring, waarin de werke-
lijke oorzaken van onze economische problemen slecht herkenbaar
zijn. Dat het niet zo goed gaat met onze economie is duidelijk.
Als belangrijkste oorzaken kunnen worden genoemd:
- het inzakken van de wereldhandel. Juist voor een land als het

onze, met een heel open economie, speelt deze factor een grote
rol. Voor landen, waarvan een veel geringer deel van de produk-
tie wordt geëxporteerd, is deze invloed veel geringer;

- na de oliecrisis werd West-Europa geconfronteerd met aanzienlijk
hogere energieprijzen dan in de jaren vijftig en zestig het ge-
val was. Onze industrie heeft hiervan een sterk negatieve in-
vloed ondergaan. De aanwezigheid van aardgas in Nederland biedt
maar gedeeltelijk soelaas. Het heft namelijk de hogere olieprij-
zen voor de industrie niet op;

- de harde gulden en de handhaving van die hardheid is uit mone-
tair oogpunt te verdedigen. Uit een oogpunt van crisisbestrij-
ding is dat echter niet het geval. De harde gulden en de daarop
gebaseerde politiek leidt tot onderbesteding en een lage vraag
naar produkten. Op deze manier helpt het verhogen van de winst-
gevendheid der bedrijven niet zo veel. Als er geen vraag is, zal
geen producent goederen produceren.
Meer algemeen kan worden gesteld, dat het gevoerde beleid mede
oorzaak is van de ontstane problemen. In welke mate dat het ge-
val was, wordt onder andere uiteengezet door Van Ewijk e.a.
(red.);

- de structuur van het goederenpakket dat wij op de wereldmarkt
aanbieden is niet zo geschikt voor een economische opbloei. Tex-
tiel, metaal en petrochemische industrie doen het in West-Europa
niet zo goed. Aanpassing van de produktiestructuur aan de veran-
deringen in de vraag op de wereldmarkt is een noodzaak;
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- regelrecht wanbeheer is de oorzaak van veel problemen. OGEM,
Bijenkorf, ADid en RSV vallen zeker onder deze categorie. Het
wanbeheer heeft vooral te maken met het continueren van een
slecht beleid, zonder dat correctie met behulp van staatsorga-
nen, vakbonden of ondernemingsraden mogelíjk blijkt te zijn.
Het autonome karakter van de beslissing om al of niet te inves-
teren hangt hiermede samen.
Hoeveel arbeidsplaatsen er door wanbeheer verloren zijn gegaan,
is - voor zover ons bekend - nooit uitgerekend. Het is zeker
geen gering aantal.

1.4. Waar komt de vrees voor deregulering nu vandaan?

In het vraaggesprek van 1 februari met Winsemius wordt gesteld dat
de vrees voor deregulering ongegrond is. Het is echter de vraag
hoe anderen hiertegen aankijken. Waarom moet er gedereguleerd wor-
den? Uit onderzoek van Boekema en Verhoef blijkt dat van deregule-
ringszones weiníg tot geen heil verwacht mag worden ten aanzien
van de schepping van nieuwe arbeidsplaatsen. Wel benadrukken zij
dat deregulering in de betekenis van stroomlijning en sanering,
indien de noodzaak is aangetoond, wenselijk en mogelijk is.
Ook als men naar de korte geschiedenis van de deregulering kijkt,
bestaat er voldoende reden tot bezorgdheid. In de eerste plaats
is er het reeds genoemde VNO-congres van 6 mei 1982 onder het the-
ma 'Ruimte voor elan'. Dit elan heeft kennelijk betrekking op de
manier waarop deregulering moet plaatsvinden. Een van de voorstel-
len op dit congres van de latere minister Winsemius is om het be-
leid te verleggen van preventie naar toezicht achteraf door priva-
te personen (milieu-accountants). Men heeft niet zo veel fantasie
nodig om zich voor te stellen hoe dat zal uitpakken. In september
1982 brengen VNO en NCW het rapport uit 'Visie van het VNO en het
NCW op het milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid'. Dit rapport be-
vat enkele zeer vèrgaande voorstellen, die een effectief beleid
op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening onmogelijk maken.
Zo pleit men in deze nota voor een versterking van de afweging
tussen het milieubelang en economische belangen. Dit betekent dat
maatregelen voor het in stand houden van een goed milieu getoetst
moeten worden op hun 'economische' haaïbaarheid. Dit houdt in dat
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een goed milieu best mag, als het maar niet te veel geld kost.
Tenslotte verschijnt in december 1982 het eindrapport van de door
de minister van Binnenlandse Zaken ingestelde Werkgroep Coërdina-
tie Vergunningenbeleid. Dit rapport gaat niet in de eerste plaats
over de coórdinatie van het vergunningenbeleid, maar herhaalt zo
ongeveer de opvattingen van Winsemius en het VNO: minder preven-
tieve maatregelen, maar wel controle achteraf. Daarnaast wordt
ook hier gepleit voor het beperken van beroepsmogelijkheden, onder
andere door de inspecteur der milieuhygiëne. Als men vervolgens
de opzet van de dereguleringscommissie bekijkt bestaat er nog meer
reden voor vrees. Er staan in deze aanpak in feite vijf 'produk-
tiemensen' tegenover twee 'milieumensen'. Hoe zoiets bij dit no-
nonsense-kabinet zal uitpakken kan men zich op grond van recente
ervaringen wel voorstellen.
De vrees wordt nog versterkt door de wetenschap dat men in de de-
reguleringscommissie over heel concrete zaken spreekt.
Enkele van de tot op heden in discussie gekomen onderwerpen zijn:
- wetsontwerp milieu-effectrapportage. Op grond van het huidige
wetsvoorstel dient de initiatiefnemer milieuvriendelijke alter-
natieven aan te dragen en de effecten van alle varianten te be-
schrijven om het gestelde doel, bijvoorbeeld de te vergroten
verkeersrelatie of produktiecapaciteit, te bereiken. Momenteel
st.aat het voorstel ter discussie om het bedrijfsleven uit te
zonderen van de verplichting tot het opstellen van milíeu-ef-
fectrapporten. Het bedrijfsleven zou kunnen volstaan met een ef-
fectenrapport dat aan veel minder vergaande eisen zou behoeven
te voldoen;

- Wet op de Ruimtelijke Ordening. Er gaan geruchten dat de dere-
guleringscommissie overweegt het zogenaamde Kroonberoep te la-
ten vervallen. Dit Kroonberoep houdt in dat men indien bezwaren
door gemeente en provincie zijn afgewezen, in laatste instantie
in beroep kan gaan bij de Raad van State. Reeds eerder zijn er
plannen geweest dit Kroonberoep te schrappen. Onderzoek heeft
toen aangetoond dat Kroonberoepen vanuit de milieuhoek voor 50~
werden gehonoreerd en dat slechts 1ó der Kroonberoepen in de ca-
tegorie kwerulanten is onder te brengen.
Dit betekent dat nu reeds vaststaat dat het laten vervallen van
het Kroonberoep zeer grote aanwijsbare schade zal aanbrengen
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aan het milieu. Allerlei plaatselijke en provinciale belangen
zullen dan zwaarder gaan wegén dan het milieubelang;

- Wet milieugevaarlijke stoffen. In het wetsontwerp is opgenomen
dat producenten moeten aantonen dat nieuwe stoffen geen gevaren
opleveren voor de gezondheid van mensen. In de industriële
praktijk worden vele nieuwe stoffen gemaakt en uitgeprobeerd;
slechts een enkele stof blijkt dan goed verkoopbaar te zijn.
Als de nieuwe Wet milieugevaarlijke stoffen ongewijzigd zou wor-
den aangenomen, zou men deze praktijken niet meer op deze ma-
nier kunnen voortzetten. Van iedere nieuwe stof, die men in pro-
duktie neemt en~of op de markt uitprobeert, moet dan namelijk
eerst worden aangetoond, dat die stof ongevaarlijk voor mensen
is. Dat betekent veel extra werk en extra kosten voor de chemi-
sche industrie. Hiertegen is men reeds eerder vanuit de indus-
trie in het geweer gekomen.
In de dereguleringscommissie staat dit alles nu ter discussie;

- bezuinigingen op het milieu. In het vraaggesprek met Winsemius
var~ 1 februari wordt duidelijk gesteld, dat men er niet aan ont-
komt om op het milíeu te bezuinigen. Het is onduidelijk wat men
zich daarbij moet voorstellen, maar veel goeds kan het nooit
zijn. Het zal er wel op neerkomen, dat er minder geld komt voor
het aankopen en onderhouden van natuurterreinen, dat ruilverka-
velingen met grote schade aan natuur en landschap zullen worden
uitgevoerd, dat ontzwaveling van stookolie minder zal plaatsvin-
den, enz.

In allerlei commentaren en uitlatingen vanuit de groepen, waaruit
het kabinet zijn steun haalt, komt een sfeer naar voren die de
vrees voor het milieu nog vergroot. Het lijkt erop of inen zegt dat
er de laatste jaren al zo veel aan het milieu is gedaan, dat we
het op dat gebied maar eens een tijdje moeten vergeten. Er zijn
nu belangrijker zaken aan de orde, zoals de winstgevendheid van
het bedrijfsleven en daarmede het handhaven van de werkgelegen-
heid.
Dergelijke gedachten gaan volstrekt voorbij aan de realiteit. Het
is de laatste jaren namelijk heel slecht gegaan met het milieu.
De gifbelten die de gemeenschap vele, vele miljarden gaan kosten
zijn maar een deel van dit probleem. We hebben de laatste jaren
ook nog te maken gehad met een zeer sterk verontreinigde Rijn,
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een sterke afname van de zeehondenpopulatie in de Waddenzee, het
vernielen van vele beken door beekkanalisatie, het al of niet il-
legaal lozen van giftige stoffen in het oppervlaktewater, het dum-
pen van radio-actief afval op zee, het vernielen van Ameliswaard,
het verdwijnen van vele plantesoorten, enz. enz.
Als we daarbij al die mooie toekomstplannen tot dereguleríng op
ons laten inwerken, dan ontstaat de zekerheid dat dit kabinet het
niet goed voor heeft met het milieu. Het wordt in de filosofie van
dit kabinet ondergeschikt gemaakt aan de economische groei en de
verhoging van de winstgevendheid van bedrijven. Hiervoor wordt het
lokmiddel gehanteerd van vergroting van de werkgelegenheid.
Overigens is het milieu niet het enige belang dat in de vuurlinie
van dit kabinet ligt. Alle slecht georganiseerde belangen, die in
het maatschappelijk krachtenveld een marginale machtspositie inne-
men, delen dit lot. Kinderen van buitenlandse werknemers kunnen
best toe met 25~ van de kinderbijslag als ze in het buitenland wo-
nen, vindt dit kabinet. De woonlasten mogen best stijgen, maar het
kabinet stelt niet voor de uitkeringen te verhogen. Jongeren met
een verlaagde uitkering moeten maar weer bij de ouders thuis gaan
wonen. Deze groep jongeren moet dan veelal terugvallen op ouders
met een laag inkomen. In de villawíjken wonen weinig 16- en 17-ja-
rigen met een uitkering; de kinderen uit die milieus zitten op
school. Gezinnen met minimuminkomens mogen hun kinderen weer in
huis nemen. Waar moet dat van worden betaalà?
Al dit soort maatregelen worden door dit kabinet snel, efficiënt
en systematisch genomen. Van het aantasten van de machtsposities
der rijken en sterken is geen enkele sprake. Integendeel, deze
groepen worden systematisch beschermd.
Op àeze manier ontstaat een maatschappij, waarin op voorhand de
mensen in twee categorieën worden ingedeeld: de machtigen en de
sterken tegenover àe zwakken. Beide groepen nemen in deze filoso-
fie die posities terecht in. De sterken dragen immers bij aan de
welvaart van ons land en moeten dus dienovereenkomstig worden be-
loond. De anderen zijn de tweederangs burgers, die kennelijk te-
recht aan de onderkant van de maatschappij thuishoren en die dus
maar moeten inleveren. Verzet is bij voorbaat kansloos. Een kabi-
net àat in zo'n sfeer zijn maatregelen doorvoert, wordt maatschap-
pelijk gezien een nonsens-kabinet. In zo'n klimaat en voedingsbo-
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dem gedijen bepaalde griezelige en maatschappelijk verwerpelijke
ideeën zeer goed.
In deze sfeer neemt het milieu eenzelfde positie in als werklozen,
bijstandsmoeders, minimumloners, jeugdigen en dergelijke. Je mag
blij zijn als er iets voor wordt gedaan 'want het zijn tenslotte
moeilijke tijden, nietwaar, en iedereen moet een stapje terug'.

1.5. De rol van de Staat in een Westeuropese maatschappij

Men kan zich afvragen hoe het komt dat het kabinet het hiervoor
geschetste beleid voorstaat en tot deregulering wenst over te
gaan. Deze vraag is pas te beantwoorden als we nagaan hoe de po-
sitie van de Staat zich op dit terrein vanaf de Tweede Wereldoor-
log heeft ontwikkeld.
De opbouwfase van de industrie heeft een zwaar stempel gezet op
het aanzien van de ruimtelijke structuur van ons land. Voor de
Tweede Wereldoorlog was Rotterdam reeds een belangrijke haven.
Maar de aangevoerde tonnage was slechts een fractie van de huidí-
ge. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de industrie in de
richting van grondstoffen-, energie- en kapitaalintensieve produk-
tieprocessen. Met name de aanvoer van olie in Rotterdam nam zeer
grote vormen aan. Hiermede ging een ontwikkeling gepaard van con-
centratie en accumulatie van kapitaal in grote delen van de in-
dustrie.
Maatschappelijk gezien leek deze ontwikkeling een groot aantal
problemen op te lossen. Industrialisatie van Nederland zorgde voor
produktiegroei, export en arbeidsplaatsen. Wie kan daar nu bezwaar
tegen maken?
Dit betekende dat de Staat op allerlei manieren maatregelen trof
om de maatschappelijke doeleinden te realiseren. De industrialisa-
tie van Rijnmond werd in enkele tientallen jaren gerealiseerd en
weinigen onderkenden hierin ongewenste aspecten. Op een vergelijk-
bare manier werd de ruimtelijke structuur van Nederland in enkele
tientallen jaren volledig veranderd. Autosnelwegen werden in hoog
tempo aangelegd, slaapsteden werden uit de grond gestampt en de
binnensteder. raakten ontvolkt, terwijl verkeersdoorbraken, winkel-
panden, bankgebouwen, parkeerterreinen en dergelijke het beeld
van de binnenstad gingen bepalen. Hoe snel deze ontwikkeling in
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de Randstad plaatsvond is te lezen in: Vogelwerkgroep Avifauna
West-Nederland, Randstad en Broedvogels, 1981, Tilburg.
Pas in de loop van de jaren zeventig drong de invloed van de actie-
groepen die zich hiertegen verzetten tot het beleid door. Langza-
merhand werden er allerlei wetten gemaakt ter bescherming van mi-
lieu, natuur en landschap. In een Westeuropese rechtsstaat is de-
ze wetgeving met veel waarborgen omringd, waardoor de mogelijkheid
van een verantwoorde regelgeving bestaat.
Door de tegengestelde belangen die er vaak op dit terrein liggen
tendeert het proces ook naar een verdere verfijning van de regels
en procedures. De wetgeving op dit gebied is stapsgewijze tot
stand gekomen als een vertraagde reactie op maatschappelijk onge-
wenste ontwikkelingen. Zo is de Wet op de waterverontreiniging in
het begin van de jaren zeventig tot stand gekomen, terwijl de eer-
ste ambtelijke commissie die zich met deze wetgeving moest gaan
bezighouden dateert uit het begin van deze eeuw. Deze commissie
kreeg toen de aansporing mee dat ze moest voortmaken, 'want het
probleem was urgent'. Zeventig jaar mocht het water steeds maar
vuiler worden voor er een echte wet kwam.
Vele andere wetten op dit gebied zijn op een vergelijkbare manier
tot stand gekomen. Dat betekent dat het heel lang heeft geduurd
eer er wettelijke maatregelen kwamen tegen allerlei slepende mi-
lieuproblemen. Daarbij komt nog dat veel van die wetten tijdens
de parlementaire behandeling een erosieproces hebben ondergaan
als gevolg van de acties door allerlei belangengroepen uit de com-
merciële wereld. "Het bedrijfsleven is niet in staat deze milieu-
lasten op te brengen", heette het dan. Dit erosieproces heeft weer
geleid tot een verdergaande regulering via nog neer regels en re-
geltjes, díe de hoofdregels toch weer moeten afzwakken.
Vanuit de Staat gezíen kan men moeilijk iets anders doen dan er
is gedaan. Ze treedt regelend op in het maatschappelijk krachten-
spel, maar is zelf ook weer de speelbal van dat krachtenspel.
Daarbij loopt de Staat steeds weer het risico gechanteerd te wor-
den, aangezien ze onder druk staat van machtige commerciële belan-
gen, die andere doelstellingen hebben dan een aanvaardbaar milieu.
Het gevolg is dan weer verdergaande regelgeving om te trachten het
milieubelang en het commerciële belang op éën noemer te krijgen.
Uit bovenstaande schets kan duidelijk worden dat in een moderne
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Westeuropese staat met een expanderende, grootschalige, energie-
en grondstoffenintensieve produktiewijze de regelgeving wel op de
geschetste manier tot stand moet komen. Deze conclusie is van be-
lang als we nagaan hoe en waar er wèl ge3ereguleerd kan worden.
We beperken ons daarbij in de eerste plaats tot de beleidsvelden
van de regionale sociaal-economische problematiek en het milieu.

2.1. Regionaal sociaal-economisch beleid

Hiervoor hebben we getracht aan te geven hoe de snelle na-oorlogse
ontwikkelingen en veranderingen tot vergaande reguleringen hebben
geleid. De Staat trachtte door uitgebreide wetgeving en regelge-
ving de maatschappelijke ontwikkelingen in de door haar gewenste
richting te sturen.
Eerst gaan we nu de ontwikkelingen na op het gebied van het regio-
naal sociaal-economisch beleid; hierbij worden de gehanteerde uit-
gangspunten steeds in het oog gehouden. Daarna wordt het concrete
milieubeleid aan de orde gesteld.
Sinds het begin van de jaren vijftig kennen we in Nederland een
regionaal sociaal-economisch beleid. Aanvankelijk stond dit beleid
geheel in het teken van de nationaal gevoerde industrialisatiepo-
litiek. Hoofàdoelstelling was de bestrijding van de in meerdere
regio's aanwezige structurele werkloosheid. In de loop van de ja-
ren werden de beleidsdoelstellingen voortdurend gewijzigd en wer-
den nieuwe regelingen en instrumenten ontwikkeld en toegepast.
Zo kreeg in de loop van de jaren vijftig de regionale spreiding
van industrialisatie en werkgelegenheid een sterker accent. In
het daarop volgend decennium werd tevens een voorzichtige koppe-
ling tussen het regionale beleid en het ruimtelijk ordeningsbe-
leid tot stand gebracht. De noodzaak om tot deze koppeling te ge-
raken was wederom gelegen in de maatschappelijke en economische
ontwikkeling. De bevolkingsgroei was namelijk groot, mede als ge-
volg van de na-oorlogse geboortegolf, maar de spreiding was on-
evenwichtig; de groei van het nationale produkt en inkomen leidde
evenmin tot evenredige spreiding en verdeling over de regio's.
Nauw samenhangend met de zojuist gesignaleerde ontwikkelingen
diende het gebruik en de inrichting van de ruimte met behulp van
een ruimtelijk ordeníngsbelei3 ter hand te worden genomen. De nau-
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we samenhang tussen het regionaal sociaal-economisch beleid en
het ruimtelijk ordeningsbeleid bleek steeds duidelijker. Dit
bracht de noodzaak van een gecoórdineerde en integrale aanpak met
zich mee. In de praktijk kwam dit neer op een toenemende mate van
regulering.
Voor de jaren zeventig geldt deze ontwikkeling nog in versterkte
mate. In deze jaren werden de aantasting en het beslag op het mi-
lieu als gevolg van de voortgaande economische ontwikkelingen door
steeds meer mensen als ongewenst ervaren. Een gericht beleid moest
oplossingen bieden voor de tot ongekende proporties uitgegroeide
problematiek.
Ter illustratie presenteren we twee figuren, die een indicatie ge-
ven van de toegenomen regulering ten aanzien van regionale sprei-
ding in de loop van de tijd.

Figuur 1
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Figuur 1 laat zien welke regio's in het begin van de jaren vijf-
tig in aanmerking kwamen voor een beperkt regionaal werkgelegen-
heidsbeleid. In figuur 2 wordt de situatie aan het begin van de
jaren tachtig uitgebeeld. Nagenoeg het hele land ís 'overdekt'
met een uitgebreid stelsel van gedífferentieerde, gediversíficeer-
de maatregelen, subsidies, premies en reguleringen. De Staat heeft
met andere woorden getracht door middel van vèrgaande reguleringen
een passend antwoord te geven op de regionale problemen waarvoor
zij zich gesteld zag.

Figuur 2
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'1.2. Mílieubeleid

De gevolgen van de sterke economische ontwikkelingen in de jaren
zestig en zeventig brachten vele positieve en negatíeve externe
effecten met zich mee. Eerstgenoemde zijn de neveneffecten van
marïcthandelingen die welvaartsverhogend werken. Bij negatieve ef-
fecten wordt daarentegen de welvaart verlaagd. Milieuvervuiling
is zo'n voorbeeld: door economische handelingen van bijvoorbeeld
vervuilende produktie, wordt de welvaart van derden aangetast,
zonder dat daar een compensatie of schadevergoeding tegenover
wordt geplaatst. Ook gebruik en beslag van ruimte als gevolg van
economische activiteiten passen in dit kader.
De Staat heeft getracht een adequate inrichting en gebruik van de
ruimte en beheer van het milieu ter hand te nemen door middel van
wetgeving en regulering. Zo werden in relatief korte tijd drie be-
leidsnota's over de gewenste Ruimtelijke Ordening uitgebracht. De
derde Nota inzake de ruimtelijke orden~ng is zelfs opgesplitst in
drie deelnota's, te weten de Oriënteringsnota, de Verstedelijkings-
nota en de Nota landelijke gebieden. Milieu-aspecten worden op
veel plaatsen in deze nota aangestipt en behandeld.
Voor de expliciete bescherming van het milieu zijn diverse wetten
en andere regelingen tot stand gebracht, zoals de Hinderwet, de
Wet inzake de Luchtverontreiniging, de Wet Verontreiniging Opper-
vlaktewateren, de Wet geluidhinder, enz.
Daarnaast zijn er in de loop van de tijd wetten tot stand gebracht,
waarin milieu, natuur en landschap op de een of andere manier (me-
de) worden beschermd. Men kan hierbij denken aan de Boswet en de
Vogelwet, de Wet op bedreigde Uitheemse Diersoorten, de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, enz.
Verschillende wetten verkeren nog in het ontwerp-stadium.
Voorts zijn er nog wetten en regelingen waarbij naast milieu-aspec-
ten andere terreinen van beleid centraal worden gesteld. De Wet op de
Selectieve Investeringsregeling (SIR) is een voorbeeld van een wet
met een duidelijke mílieuhygië:~ische dimensie naast een regionaal-
economische invalshoek. Overigens is de feitelijke betekenis van
deze wet uiterst marginaal gebleken; van de honderden aanvragen
werden er.slechts drie geweigerd.
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Bij het zojuist geschetste beeld moeten nog enkele kanttekeningen
worden geplaatst. Allereerst valt op dat de problemen en de ver-
strengeling van de diverse beleidsvelden aanleiding en stimulans
vormden voor een versterkte regulering door de overheid. Tegelij-
kertijd moet worden vastgesteld dat de wetgeving en regulering
zijn ontwikkeld vanuit een niet of onvoldoende integrale visie op
de verschillende beleidsterreinen. Zo spelen regionaal-economi-
sche, milieuhygiënische en planologische aspecten naast en door
elkaar heen. Dit is onder andere een gevolg van de gebrekkige ana-
lytische grondslag. We zullen dit laatste hieronder nader toelic~~-
ten en uitwerken.

2.3. Ecologische inpasbaarheid

Als men evenwel verscheidene beleidsnota's van de Staat bekijkt,
blijkt dat er wel degelijk aanzetten te vinden zijn om het regio-
naal sociaal-economisch beleid, het ruimtelijk ordeningsbeleid en
het milieubeleid op elkaar af te stemmen en dienovereenkomstig te
reguleren. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in het eerste
deel van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening, de zogenaam-
de Oriënteringsnota. In een inleidende paragraaf worden een aan-
tal factoren opgesomd die een herbezinning op het beleid implice-
ren.
Deze heroriëntatie spitst zich onder andere toe op de schaarste
van de ruimte, de beperkte aanwezigheid van grondstoffen en de be-
perkte draagkracht van het milieu. Met betrekking tot de laatste
factor wordt gesteld "dat er behoefte is aan een afweging van de
traditionele doelstellingen tegen nieuwe naar de voorgrond treden-
de doelstellingen zoals de waarde van een goed leefklimaat en de
instandhouding van onvervangbare natuurgebieden" en "dat fundamen-
tele gegevens uit de ecologische wetenschap mede de aandacht gaan
vragen bij de besturing van het maatschappelijk proces" (pag. 18-
19).
Ook in de Verstedelijkingsnota (deel 2 van Derde Nota over de
Ruimtelijke Ordening) treffen we een kritische heroriëntatie aan
op de sociale en economische uitgangspunten van het beleid. In de
Economische Structuurnota uit 1976 - de zogenaamde Nota Selectieve
groei - vinden we een verdere concretisering van de eerder gefor-
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maliseerde uitgangspunten. In de nota wordt gepleit voor "het be-
reiken, dan wel handhaven van de optimale kwaliteit van het fy-
sieke milieu en het bevorderen van de ecologische inpasbaarheid
van het menselijk handelen" (pag. 32). Tevens wordt gesteld dat
"alleen die economische groei in de toekomst aanvaardbaar zal
zijn, die blijft binnen de grenzen die worden gesteld door andere
maatschappelijke doelstellingen" (pag. 7).
Daartoe werden in concreto twee centrale doelstellingen onder-
scheiden. Het gaat daarbij enerzijds om de continuiteit: dat houdt
in dat het economisch structuurbeleid wordt gericht op volledige
en volwaardige werkgelegenheíd. Daarnaast gaat het om de selecti-
viteit, wat betekent dat het facettenbeleid wordt gericht op het
milieu, de ruimtelíjke ordening, energie en grondstoffen en inter-
nationale arbeidsverdeling. Dit zijn de hiervoor genoemde andere
maatschappelijke doelstellingen. In de nota wordt tevens gesteld
"dat de groeidoelstelling nevengeschikt moet zijn aan de andere
doelstellingen van beleid" (pag. 8).
Een en ander is gepaard gegaan met een voortgaande regulering
door onder andere de introductie van nieuwe instrumenten. Met na-
me in het kader van het regionaal sociaal-economisch beleid wordt
dit manifest. In de Nota Regionaal Sociaal-economisch beleid 1977-
1980 wordt gepleit voor een intensivering en differentiatie van
het beleid; het gevolg is meer regulering. Vier jaar later worden
de nieuwste plannen gepresenteerd voor de regionale politiek te-
gen de achtergrond van de verslechterende economische recessie.
De bepleite koerswijzigingen leiden wederom tot meer reguleringen,
zij het op andere beleidsterreinen (zie fig. 2).
Tevens zien we dat over bepaalde doelstellingen weinig meer wordt
gezegd. Zo verdwijnt het zogenaamde facettenbeleid uit de selec-
tieve groeinota uít 1976 in latere jaren min of ineer achter de ho-
rizon. Kennelijk is een goed beleid ten aanzien van milieu, grond-
stoffen, energie en internationale arbeidsverdeling niet meer zo
gewenst in een tijd van intredende recessie. Andere doelstellingen
ten aanzien van de produktíe blijken dominant te zijn.

2.4. Bereikte resultaten

Hiervoor hebben we gezien dat in de afgelopen decennia zowel op
regionaal-economisch terrein als op milieugebied een toename van
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regulering te zien gaf. Het zou interessant zijn de effecten van
de ontwikkelingen na te gaan. Voor het regionaal sociaal-econo-
misch beleid kunnen we ons baseren op enkele reeds verrichte eva-
iuatie-onderzoeken.
De onderzoeken over de beleidseffecten in de jaren vijftig (Van-
hove, 1961), de jaren zestig (Van Duijn, 1975) en de gehele na-
oorlogse periode (Vanhove en Klaassen, 1980; Bartels en Van Duijn,
1981) laten geen onverdeeld gunstige conclusies zien. Integendeel:
"De gestelde doeleinden van het regionaal-economisch beleid, met
een voortdurende uitbreiding van het instrumentarium (en regule-
ring) en een beschikbaar budget dat thans (1982) 200 x zo groot
is als dertig jaar geleden, zijn geenszins gehaald" (Bartels en
Van Duijn; paq. 185-186). Met andere woorden: de structurele re-
gionale onevenwichtigheden zijn ondanks een forse toename van de
regulering en~aanwending van extra middëlen en insirumëntén niet
weggewerkt.
Dit blijkt ook uit de onderstaande naar regio's gespecificeerde
gegevens:
- het aandeel van de Randstad-provincies Utrecht, Noord- en Zuid-
Holland in de landelijke werkgelegenheid bedroeg in 1978 48,5~
tegenover 47,1~ in 1951; er heeft dus geen deconcentratie van
werkgelegenheid uit het westen plaatsgevonden;

- de verhouding tussen het hoogste en laagste provinciale inkomen,
per inkomenstrekker, is nauwelijks gewijzigd;

- de relatieve verschillen in de kwalitatieve structuur van de
werkgelegenheid, gemeten aan het gemiddelde opleidingsniveau
van de beroepsbevolking, tussen 1960 en 1971 is niet wezenlijk
veranderd;

- de verschillen in werkloosheid ( inclusief de verborgen werkloos-
heid) tussen de provincies is in vergelijking met de jaren vijf-
tig nauwelijks veranderd (gebaseerd op Bartels en Van Duijn).

Er kan dus zeker niet van een succesvol beleid worden gesproken.
Deze steïling krijgt nog meer gewicht als we het aantal gehanteer-
de beleidsinstrumenten bekijken. In de laatste Nota over het re-
gionale beleid wordt hieraan een afzonderlijk hoofdstuk ( 47 blz.)
gewijd. Het aantal premieregelingen, subsidievormen, stimulerings-
maatregelen, afremmingsmaatregelen, infrastructuurregelingen en
de differentiaties daarop is haast niet meer te overzien.
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We doen een greep: de investeringspremieregeling (i.p.r.), de bij-
zonder regionale toeslag (b.r.t.), het Spreidingsbeleid Rijksdien-
sten, het Europese Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO), het marge-
beleid, de individuele steunverlening, de regionale ontwikkelings-
maatschappijen, de integrale structuurplannen voor het Noorden en
Zuid-Limburg, de verplaatsingsregeling bedrijven, de Selectieve
Investeringsregeling (SIR), mobiliteit bevorderende maatregelen.
Het grote aantal differentiaties en uitzonderingen op deze regels
maakt de zaak nog complexer. Het zal duidelijk zijn dat alleen
een deskundige het hele veld nog kan overzien, waardoor het effe~-
tief gebruik door een groot deel van de doelgroep een nagenoeg on-
haalbare zaak wordt. Als er zo nodig gedereguleerd moet worden,
ligt hier een goed aangrijpingspunt; stroomlijning en indien nood-
zakelijk sanering en reducering liggen dan in eerste instantie
hier voor de hand.

3. Milieubeleid en deregulering

Richten we onze aandacht op het milieubeleid en de daar tot stand
gebrachte regulering dan zien we eveneens, dat de doeleinden van
het beleid nauwelijks zijn gerealiseerd. Vastgesteld moet worden
dat de Staat heeft getracht door wetgeving en regulering de milieu-
aantasting te voorkomen en zo mogelijk terug te dringen. Para-
doxaal genoeg moeten we tegelijkertijd tot de conclusie komen dat
ondanks de toegenomen regulering het aantal (bekende) gevallen
van milieuvervuiling meer dan evenredig is toegenomen. De nog niet
ontdekte vervuilingsaffaires hebben we dan uiteraard nog niet in
de beschouwing betrokken, terwijl er voldoende aanwijzingen zijn
dat de gifschandalen nog niet tot het verleden behoren. Nog regel-
matig worden op diverse lokaties de meest milieuvijandige stoffen
in bodem en water en lucht aangetroffen. We kunnen dan ook tot
geen andere conclusie komen dan dat de tot op heden gerealiseerde
regulerina in de milieuwetgevíng een onvoldoende antwoord heeft
gegever. op de milieuverontreinigingen. Degene die dan ook pleit
voor deregulering in de milieuwetgeving (in de zin van mildere mi-
lieuwtten) is hard bezig om het paard achter de wagen te spannen.
Op deze wijze is men zelfs bezig het kind met het badwater weg te
gooien. Hierbij komt nog, dat het helemaal niet vaststaat dat goe-
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de milieu-eisen een slech-ce invloed hebben op het bedrijfsleven.
Men krijgt eerder de indruk dat de gelegenheid wordt aangegrepen
om het milieubeleid aan te vallen. Zo was de minister van Econo-
mische Zaken niet in staat aan te geven hoeveel kleinere bedrij-
ven er in 1981 en 1982 niet van de grond kwamen of stagneerden
als gevolg van milieu-eisen (zie Handelingen Tweede Kamer, zitting
82-83, 17600, hoofdstuk XIII, nrs. 17 en 27, antwoord op vraag
104) .
Daarnaast blijkt evenwel uit onderzoek van de AMRO-Bank en KNOV
dat veel kleinere bedrijven geen kans zien een redelijke export-
positie op te bouwen, als gevolg van het grote aantal bureaucrati-
sche regels op dit gebied.
Er zijn meer argumenten, die ervoor pleiten om de tot op heden
kennelij;c onvoldoende wettelijke bescherming en beheer van het na-
tuurlijk milieu aan te scherpen.
Deregulering van milieuwetgeving zal namelijk desastreuze gevol-
gen hebben en het toch al te zwaar belaste milieu onherstelbare
schade berokkenen. Als men onder deregulering verstaat de stroom-
lijning van de bestaande regelgeving lijkt ook in de milieuwetge-
ving hiervoor plaats. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan
een versnelde afhandeling van verzoeken om toekenning van hinder-
wetvergunningen en andere verqunningen, zonder dat aan de gestelde
milieunormen gesleuteld gaat worden. Doorgaans vereisen de bureau-
cratische handelingen die aan de uitvoering van de milieuwetten
zijn verbonden te veal tijd en te veel rompslomp. Stroomlijning
(deregulering) hiervan komt alle betrokken partijen ten goede.
Overigens moeten wij wèl bedenken dat te weinig ambtenaren voor
milieuzaken zijn vrijgemaakt, hetgeen mede tot te lange procedu-
res leidt.

4. Conclusie

Na hetgeen we hierboven uit de doeken hebben gedaan en toegelicht,
is het trekken van een eenduidige conclusie niet moeilijk meer.
Na jaren waarin het woord 'innovatie' als toverwoord voor de op-
lossing van de economische crisis te pas en te onpas werd gebe-
zigd, is er thans een nieuwe term in zwang. Deregulering wordt te-
genwoordig als panacee te berde gebracht. De meest wilde plannen
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en voorstellen worden in dit kader de wereld ingeslingerd. Hierin
schuilt een groot gevaar, omdat van meerdere kanten wordt gepleit
om op een onverantwoorde wijze te saneren en te snoeien. Hierdoor
kunnen ongewenste ontwikkelingen ontstaan, aangezien dan waarde-
volle regels, wetten en voorschriften geëlimineerd gaan worden.
Voorstanders van deregulering (dat wil zeggen sanering) in de mi-
lieuwetgeving, zien hierin het wegnemen van belemmerende factoren
voor de economische ontwikkeling. Dat is een geheel foutief en
vertekend uitgangspunt, doordat het begrip economie zowel in be-
drijfs-economisch als in macro-economisch opzicht wordt gehanteerd
en geinterpreteerd. Hierbij is tekenend, dat het financieringste-
kort door het kabinet ongunstiger wordt gedefinieerd dan volgens
de OESO-normen gebruikelijk is. Daarbij komt nog, dat het finan-
cieringstekort extra groot wordt, doordat de Staat ongeveer 80~
van de netto-investeringen van het bedrijfsleven financiert. Het
aldus opgefokte financieringstekort is geen enkele rechtvaardiging
voor de voorgestelde bezuinigingen. Slechts de zwakken zijn daar-
van de dupe. Daarnaast zal lastenverlaging voor het bedrijfsleven
niet tot meer arbeidsplaatsen leiden als de investeringen in ar-
beidsbesparende machines plaatsvinden. Kortom, er is geen verant-
woording te vinden voor het voorgestane beleid. Er is dan ook geen
enkele reden het milieubeleid op een zacht pitje te zetten.
In tegenstGlling tot het beleidsinstrumentarium op milieugebied
biedt het regionaal sociaal-economisch instrumentarium wèl aan-
grijpingspunten voor een verantwoorde deregulering.
Met klem wijzen wij erop dat ook hierbij deregulering niet mag
vervallen tot de botte sanering of het instellen van D-zones. De
nodige voorzichtigheid dient in acht te worden genomen.
Het is positief dat de minister van Economische Zaken onlangs de
zogenaamde D-zones in de ijskast heeft geplaatst. De pure concur-
rentievervalsende invloed van D-zones leidt eerder tot een ver-
zwakking van de economische structuur dan tot een versterking er-
van. Bovendien is de kans groot dat uitgerekend marginale bedrij-
ven erop afkomen. De ontwikkelingen in de Oostelijke Mijnstreek
- waar een cumulatie van subsidiemogelijkheden bestaat - laten
dit ongewenste beeld zien. De praktijk heeft hier uitgewezen dat
een belangrijke categorie zwakke bedrijven door vestiging in deze
regio gebruik maakt van de uitzonderlijk gunstige vestigingsvoor-
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waarden. De regionaal-economische structuur is in het geheel niet
gebaat met de komst van deze 'zwakke broeders', die veelal na het
opstrijken van de subsidies niet structureel levensvatbaar bleken
te zijn.
Op milieugebied ligt de zaak anders. Het grote aantal locaties
waar sprake is van ernstige bodemverontreiniging, de ernstige ma-
te van waterverontreiniging en de vervuiling van de lucht onder-
strepen eens te meer dat deregulering van het milieubeleid 'slechts'
catastrofale gevolgen zal hebben. Het wordt de hoogste tijd dat de
al jaren geleden door de toenmalige minister van Economische Zaken,
Lubbers bepleitte ecologische inpasbaarheid van het menselijk han-
delen door een adequate wetgeving en reguiering gestalte krijgt.
Deregulering van milieubeleid is daarbij volstrekt uit den boze.

Tilburg, april 1983
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