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1. plaatsbepaling en probleemstelling

1. Aanleiding

De plaats van economische activiteiten in de samenleving is een thema waar-
over niet de minste wetenschappers zich hebben gebogen. Elk op hun eigenwijze hebben klassieke sociologen als Marx en Weber dit thema tot basis van
hun inzichten gemaakt.

Om twee redenen is deze thematiek op dit moment extra interessant. In
theoretisch opzicht staat sinds een aantal jaren de scherpe grens tussen de
wetenschappelijke disciplines economie en sociologie ter discussie (Swedberg,
1990). In de twintigste eeuw heeft lange tijd een scheiding bestaan tussen
beide disciplines (Swedberg, 1990; Van Zuthem, 1973). Gedurende een lange
periode was het algemene beeld dat economen economisch handelen bestu-
deerden zonder aandacht te besteden aan de sociale context waarin dit hande-
len plaatsvond, terwijl sociologen in hoofdzaak niet-economische handelingen
bestudeerden. Sinds een aantal jaren vindt een kruisbestuiving plaats tussen
beide disciplines.

Een tweede reden ligt in de maatschappelijke en politieke discussie die de
afgelopen jaren zeer nadrukkelijk is gevoerd over de milieuproblematiek. De
aandacht van burgers en politici voor dit complex van problemen nam in
Nederland na het verschijnen van de rapport Zorgen voor morgen (RIVM,
1988) en het Nationaal Milieubeleidsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan
Plus (VROM, 1989; 1990) sterk toe. Dat daarbij de effecten van economische
activiteiten, in het bijzonder het handelen van ondernemingen, op het milieu
bijzondere aandacht kregen heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats
speelt de duidelijke zichtbaarheid van het handelen van ondernemingen een
rol; overheidsinstanties en de media houden de activiteiten van ondernemin-
gen in het oog. In de tweede plaats kan worden gewezen op een aantal
milieu-calamiteiten, waarbij grote ondernemingen waren betrokken. Voor-
beelden zijn de milieuramp bij Bhopal, en de lozing van Sandoz-Basel op deRijn. In deze studie wordt de theoretische ontwikkeling in het grensgebied
tussen economie en sociologie gekoppeld aan dit maatschappelijke probleem-
veld.

De aanzet tot deze studie lag in een onderzoeksvoorstel dat is geformuleerd
in het kader van het onderzoeksprogramma Emopees ondernemen van de
Katholieke Universiteit Brabant (zie voor de resultaten van dit programma
Van Dijck en Groenewegen, 1994). In dit voorstel stond de internationale
milieu-strategie van ondernemingen in de chemische industrie centraal. Om
verschillende redenen viel de keuze op de chemische industrie. In de eerste
plaats is deze sector interessant vanwege de relatief grote milieubelasting van
een aantal van haar activiteiten en produkten. Deze eigenschap maakt deze
sector tot een belangrijke doelgroep van het milieubeleid van de overheid.
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Ondernemingen die tot deze bedrijfstak behoren zijn om die reden een inter-
essant onderzoeksobject.

Verder werd voor deze sector gekozen, omdat zij zowel op ondernemings-
als op branche-niveau uitgebreide initiatieven ontplooit om de milieubelas-

ting van haar activiteiten terug te dringen.
Een laatste reden voor de keuze van deze bedrijfstak is haar sterk interna-

tionale karakter. Hierdoor bieden deze ondernemingen bij uitstek de moge-

lijkheid om het formuleren en implementeren van een internationale milieu-
strategie te onderzoeken.

Om de haalbaarheid van het geformuleerde onderzoeksvoorstel te beoordelen
zijn in het najaar van 1990 sleutelfiguren van Dow Chemical, Shell Neder-

land Chemie, Akzo en DSM geraadpleegd. In deze gesprekken kwamen
enkele specifieke, aan de milieuproblematiek gerelateerde, probleemvelden
aan de orde waarmee de chemische industrie op dat moment werd geconfron-
teerd.

Een eerste punt dat aan de orde werd gesteld was de toenmalige, en nog

altijd bestaande, diversiteit in milieu-regelgeving in de verschillende lidstaten

van de Europese   Unie (EU). Ondanks pogingen   van   de    EU    om   de   ver-

schillende landelijke stelsels van milieuregelgeving te harmoniseren blijkt dat,
onder meer door de geringe effectiviteit van de middelen die de EU daarbij
ter beschikking staan, er in de nabije toekomst geen uniform Europees

regelsysteem te verwachten is (Boons, 19921)).
Internationaal opererende ondernemingen stellen zich een consistent geheel

van Europese regels voor als de meest wenselijke situatie. Op het moment

dat de gesprekken werden gevoerd bestond binnen de chemische industrie
een behoefte aan inzicht in de wijze waarop harmonisatie van nationale

stelsels van regelgeving in de toekomst vorm zou kunnen krijgen.
Een tweede punt dat aan de orde werd gesteld was het feit dat, in de ogen

van de ondernemingen in de chemische industrie, de Nederlandse overheid in
de afgelopen jaren andere dan traditionele beleidsinstrumenten inzet in het
milieubeleid. Een vaak genoemd voorbeeld is het convenant. Als gevolg van
de veranderde aanpak van de overheid wordt van het bedrijfsleven een
andere rol verwacht. Uit de gesprekken bleek dat binnen de chemische

industrie onduidelijkheid bestond over wat precies van haar werd verwacht.

Bovendien was onduidelijk hoe vanuit de eigen positie deze ontwikkeling
tegemoet diende te worden getreden.

Een laatste punt dat in de gesprekken naar voren kwam was de constate-

ring dat maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties ondernemingen
niet langer alleen aanspreken op de milieu-effecten van hun produktieproces-
sen, maar in toenemende mate ook op de milieu-effecten van hun produkten.

Deze verandering, die niet alleen in Nederland optreedt, heeft onder meer
tot gevolg dat marktprocessen een meer beslissende invloed gaan uitoefenen

op het milieugedrag van ondernemingen. De milieu-effecten van een produkt
kunnen voor de consument aanleiding zijn dat produkt niet te kopen.
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Ondernemingen die hiermee rekening willen houden dienen al in hun
produktontwikkeling met milieu-effecten rekening te houden. Een toenemen-
de aandacht voor de milieu-effecten van produkten heeft daarom als gevolgdat in het kernproces van ondernemen, het ontwikkelen en op de markt
brengen van produkten, met milieu-aspecten rekening moet worden gehou-
den. Het is duidelijk dat inzicht in de mogelijke gevolgen van deze verande-
ring in de uitgangspunten van overheidsinstanties en maatschappelijke
organisaties voor ondernemingen van belang is.

Met name het laatste thema bleek bij een nadere beschouwing dusdanig
interessant dat het is gekozen als object van deze studie. Hieronder worden
de achtergronden van de probleemstelling van deze studie geschetst.

2. Achtergronden

Een belangrijke ontwikkeling die zich in Nederland op het gebied van
milieubeleid voordoet is de toenemende aandacht voor milieu-aspecten van
produkten. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van een duidelijke
trendbreuk die in de historie van het milieubeleid van de Nederlandse
overheid is Opgetreden.

Vanaf de jaren zestig is door overheden een beleid vorm gegeven waarin, )   r ,voor  zover  het op industriBle activiteiten is gericht, het
terugdringen   n f     jemissies van produktieprocessen centraal staat. Centraal kenmerk van lt

beleid is dat regelgeving het dominante beleidsinstrument is. Verder is van
belang dat deze regelgeving is ingedeeld naar milieu-sectoren; voor bodem,
water en lucht zijn aparte wetten ontwikkeld met een eigen systematiek en
uitvoeringsapparaat.

Mede onder invloed van het rapport Our Common Future, dat is geschre-
ven door een door de Verenigde Naties ingestelde commissie, is het ontwik-
kelde stelsel van regelgeving ter discussie komen te staan. In dit rapport
wordt de wens uitgesproken om te komen tot duurzame ontwikkeling, dat
wil zeggen een "(..) development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations   to meet their own needs."
(World Commission on Environment and Development, 1987: 43).

De commissie signaleert dat de stelsels van sectorale wetten zoals die in de
meeste West-Europese landen zijn ontwikkeld, ondanks behaalde resultaten,
niet resulteren in duurzame ontwikkeling. In de eerste plaats spelen de
handhavingsproblemen waarmee de overheid bij de uitvoering van milieu-
wetten vaak te kampen heeft een rol. Verder is van belang dat bij een secto-
rale aandacht voor milieu-effecten verschuivingen van het probleem van de
ene sector naar de andere minder goed in beschouwing kunnen worden
genomen. Een voorbeeld van een dergelijke verschuiving is het verminderen
van waterverontreiniging door middel van een waterzuiveringsinstallatie. De
lozing van afvalstoffen naar het water neemt af, maar in de zuiveringsinstalla-
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tie blijft slib achter dat bij storten een bijdrage levert aan de vervuiling van
de bodem. Integratie van de aandacht voor verschillende milieu-sectoren
wordt dan ook van groot belang geacht voor het bereiken van duurzame

ontwikkeling.

In Nederland heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer (VROM) het gedachtengoed uit Our Common Future
als uitgangspunt genomen voor het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP;
VROM, 1989), een beleidsdocument waarin de strategie voor het milieube-
leid van de Rijksoverheid tot 2010 wordt uiteengezet.

Een van de onderdelen van de strategie van het ministerie van VROM om
te komen tot duurzame ontwikkeling is het ontwikkelen van produktgericht
milieubeleid. Uitgangspunt van dat beleid is het integraal beschouwen van de
milieu-effecten van een produkt gedurende de totale levenscyclus. Deze
cyclus begint met de winning van grondstoffen en loopt via produktie, con-
sumptie en eventueel recycling tot en met de afvalfase. In elk van deze fasen

moeten de milieu-effecten naar lucht, water en bodem worden geminimati-
seerd. Bovendien moet worden voorkomen dat maatregelen in de ene fase
leiden tot het optreden van milieu-effecten in andere fasen van de levenscy-
clus. In het Nationaal Milieubeleidsplan Plus, een aanscherping van het
NMP, wordt een aparte paragraaf besteed aan dit zogenaamde integraal

ketenbeheer (VROM, 1990: 36-40).

Niet alleen de overheid neemt produkten als aangrijpingspunt voor het
terugdringen van milieu-effecten. Ook de milieubeweging neemt bij haar
acties steeds vaker specifieke produkten als uitgangspunt. Voorbeelden van
deze strategie, waarbij wordt samengewerkt met consumentenorganisaties,
zijn acties gericht op chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk's) in spuitbussen en
verpakkingsmateriaal en fosfaten in wasmiddelen. Kern van de acties is het

aanspreken van producenten via de consument en de detailhandel. Deze
acties hebben een duidelijke invloed op het gedrag van consumenten.

Tenslotte zijn ook producenten zich in toenemende mate bewust van de
milieu-effecten van hun produkten. Deels in reactie op eisen van afnemers

. (detailhandeD en de consument, maar in een aantal gevallen ook omdat zij
daarin voordelen zien, gaan ondernemingen zich in hun aandacht voor het

'
.. milieu richten op de milieu-effecten van hun produkten.

Het formuleren en uitvoeren van milieubeleid waarbij produkten als uit-
gangspunt worden genomen kent twee belangrijke problemen.

1. Er moet worden vastgesteld welke milieu-effecten zijn verbonden aan een

produkt in zijn verschillende levensfasen. In de eerste plaats is daarvoor een

grote hoeveelheid gegevens over het produkt nodig, zoals eigenschappen van
gebruikte grondstoffen, emissies van produktieprocessen en het gedrag van
het afgedankte produkt bij verbranding of stort. Het verkrijgen van betrouw-
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bare en vergelijkbare gegevens over deze eigenschappen vergt een grote
inspanning, en wordt bemoeilijkt doordat een deel van deze gegevens door
betrokken ondernemingen wordt gezien als concurrentiegevoelig.

In de tweede plaats moeten bij het verzamelen en analyseren van deze
gegevens afwegingen worden gemaakt die uiteindelijk berusten op subjectieve
oordelen. Bij het verzamelen van gegevens over bijvoorbeeld de produktie
van staal, en daarbij vrijkomende emissies moet onder meer een keuze
worden gemaakt tussen gegevens over de milieu-effecten van de meest

geavanceerde produktiemethode of van de 'gemiddelde' milieu-effecten van in
gebruik zijnde produktietechnieken van staal.

Bij de analyse van gegevens over een produkt dient vervolgens een afwe-
ging plaats te vinden van milieu-effecten naar de verschillende milieucompar-
timenten (bodem, water, lucht). Moet een bijdrage van een produkt aan het
broeikas-effect zwaarder of juist lichter wegen dan de bijdrage die het
produkt levert aan de bodemverontreiniging? Dit probleem wordt nog
complexer wanneer twee produkten met elkaar moeten worden vergeleken.
Er is dan nog niet gesproken over de afweging van de 'milieu-score' van een
produkt ten opzichte van de economische en sociale effecten van verschillen-
de produkten.

Alhoewel een groot aantal onderzoeksinstituten (in Nederland bijvoor-
beeld het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden) zich
met deze problematiek bezighoudt, ontbreekt tot op heden een methodiek
om de gegevens dusdanig te verzamelen en te analyseren dat een vergelijking
van produkten mogelijk is.

2. Een belangrijk voordeel van milieubeleid dat zich richt op de milieu-
effecten van produktieprocessen is dat het aansluit bij de organisatie van deze
processen. De activiteiten waarvan de milieu-effecten worden beschouwd
vallen onder de verantwoordelijkheid van 66n actor: de onderneming.

Wanneer het samenhangend geheel van milieu-effecten van een produkt
het uitgangspunt vormt voor het formuleren van milieubeleid, dan wordt
minder goed aangesloten bij de organisatie van economische activiteiten. De
levenscyclus van een produkt omvat een groot aantal economische activitei-
ten die onder de verantwoordelijkheid van meerdere actoren vallen: van
grondstofproducenten en verpakkers tot consumenten en vuilverwijderaars.
Alhoewel deze actoren relaties met elkaar aangaan, waarbij in een aantal

gevallen zelfs milieu-aspecten onderwerp zijn van overleg en informatie-
uitwisseling (Cramer et al., 1991), is deze afstemming minder omvattend dan
de coBrdinatie van activiteiten die samen een produktieproces vormen binnen
een onderneming. Om die reden is een samenhangende aanpak van de
milieu-aspecten van een produkt problematischer dan de aanpak van de
milieu-aspecten van een produktieproces.

De combinatie van deze twee problemen die samenhangen met de produktge-
richte aanpak van milieuproblemen blijkt in de praktijk nogal eens te leiden
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tot een langdurige discussie over het aanpassen of vervangen van een pro-
dukt, en de verdeling van de kosten die daarmee zijn gemoeid. Zo zijn in het
recente verleden in verschillende Europese landen de milieu-effecten van
fosfaathoudende wasmiddelen het onderwerp van langdurige discussie
geweest.

In andere gevallen worden de milieu-effecten van produkten beoordeeld.
Zo is in een aantal landen door de overheid een milieu-keur systeem opgezet
waarin produkten, na een min of meer uitvoerige toetsing op een aantal
criteria, het stempel milieuvriendelijk(er) krijgen (Bakker et al., 1991). Ook
milieu- en consumentenorganisaties voeren gericht actie tegen een aantal
produkten, en geven gidsen uit waarin consumenten worden opgeroepen
bepaalde produkten wel, en andere niet, te kopen. Ondernemingen doen veel
moeite bij dergelilke beoordelingen gunstig uit de bus te komen, of presente-
ren op de verpakking van hun produkt zelf een embleem dat claims bevat
over de gunstige milieu-prestatie van het produkt.

:'   De wens van maatschappelijke organisaties, ondernemingen en overheids-
instanties om tot de beoordeling van milieu-effecten van produkten over te
gaan staat derhalve op gespannen voet met de beperkte analytische mogelijk-
heden van een dergelijke beoordeling en de afstemmingsproblemen tussen
betrokken actoren.

De hierboven beschreven problematiek kan op zinvolle wijze worden
geanalyseerd met behulp van basisinzichten uit de speltheorie. Deze theorie
heeft betrekking op situaties van interdependente keuze (Kerstholt, 1989: 96).
Elster (1983: 77) onderscheidt vier vormen van interdependentie tussen
actoren:

* de opbrengst die een actor met zijn handelen genereert is afhankelijk van
de keuze van alle actoren. Een elementair voorbeeld is de relatie tussen

producenten en afnemers. De opbrengst van de producent van bijvoorbeeld
kunststof kozijnen is afhankelijk van de vraag van consumenten naar dat
produkt;
* de opbrengst van elke actor is afhankelijk van de opbrengst van andere
actoren. Een in het verband van produktbeleid niet onbelangrijk voorbeeld is
de keuze tussen twee produkten die een gelijke functie vervullen, bijvoor-
beeld een kunststof kozijn en een hardhouten kozijn. De keuze voor het ene
produkt gaat noodzakelijkerwijs ten koste van het andere: de opbrengst van
de ene producent hangt derhalve samen met die van de producent van het
andere produkt;
* de keuze van elke actor is afhankelijk van de keuze van andere actoren. De
hierboven genoemde vraag waarmee de chemische industrie wordt geconfron-
teerd met betrekking tot het instrumentarium dat door de overheid wordt
ingezet is hiervan een voorbeeld. Ondernemingen bepalen hun optreden
afhankelijk van de keuze die de overheid maakt voor een bepaald type
beleidsinstrument;
* de preferenties van elke actor zijn afhankelijk van het handelen van andere
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actoren; de doelstelling die een onderneming nastreeft op het gebied van
recycling zal afhangen van de mate waarin consumenten bereid zijn afge-
dankte produkten aan hem ter beschikking te stellen.

Uit de voorbeelden is duidelijk dat de problematiek die in deze studie
centraal staat is gerelateerd aan diverse situaties met 66n of meer van deze
kenmerken. De speltheorie doet formele uitspraken over het handelen van
actoren in dit soort situaties. Centraal uitgangspunt daarbij is dat actoren

strategiscb gef»ag vertonen. Dergelijk gedrag is gebaseerd op de notie van
sym merrie: een actor handelt in een omgeving die bestaat uit actoren die
over dezelfde capaciteiten beschikken als hijzelf met betrekking tot de keuze
van handelingen. Om in een dergelijke omgeving doelen te bereiken zal, zo
stelt de speltheorie, elke actor daarom op de keuzen van andere actoren
anticiperen, ervan uitgaande dat andere actoren dat ook zullen doen (Elster,
1983: 77).

In de speltheorie worden situaties die worden gekenmerkt door bovenge-
noemde interdependenties bestudeerd. Een 'spel' is een situatie die wordt
gedefinieerd door een aantal regels die betrekking hebben op welke actoren
kunnen deelnemen, welke handelingsalternatieven hen ter beschikking staan

en op welke wijze de resultaten van die gecombineerde handelingen over de
actoren worden verdeeld. Spelsituaties kunnen worden ingedeeld aan de hand
van enkele criteria. Deze zullen, voor zover relevant, hieronder worden
toegelicht.

In de eerste plaats is er het onderscheid tussen spelen met een constante

opbrengst en met een variabele opbrengst. Het voorbeeld hierboven van de
keuze tussen kunststoffen en hardhouten kozijnen is een situatie met een
constante opbrengst. Wat de ene producent aan afzet mist, komt ten goede
aan de ander. In situaties met een variabele opbrengst is niet alleen de
verdeling van de totale opbrengst, maar ook de hoogte daarvan, inzet van het
'spel'. Kartelvorming is een voorbeeld van een dergelijke situatie, waarin
naast motieven om met anderen te concurreren (over de verdeling van de
opbrengst) tevens een prikkel bestaat om samen te werken (om de totale te
verdelen opbrengst te vergroten).

Gegeven het feit dat actoren in hun keuze moeten anticiperen op de keuze
van andere actoren, heeft een tweede belangrijk criterium betrekking op de
informatie waarover actoren kunnen beschikken. Het gaat hierbij om
informatie over de keuzen van andere actoren. Het informatieprobleem dat
hierboven in het kader van de produktgerichte aanpak is besproken maakt
hier overigens geen deel van uit; dit probleem komt in de doelstellingen en
denkbeelden waarop actoren hun keuzen baseren naar voren.

Een derde criterium heeft betrekking op het feit of actoren met elkaar
kunnen overleggen en bindende afspraken kunnen maken. In deze studie
zullen verschillende situaties voorkomen waarin overleg mogelijk is; de vraag
is of de daaruit voortvloeiende afspraken bindend zijn, dat wit zeggen in
welke mate hun naleving afdwingbaar is. Een hierboven al genoemd voor-
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beeld is de traditionele wetgeving op het gebied van het milieu; regels die
zijn geformuleerd blijken slechts moeilijk te handhaven.

Een laatste criterium op basis waarvan situaties van interdependente keuze
kunnen worden geclassificeerd is de vraag of er sprake is van geen, 66n, of
meerdere evenwichten. Een evenwicht is een combinatie van strategiean van
de verschillende actoren waarbij geen van de actoren zijn opbrengst kan
vergroten door als enige van strategie te veranderen. De mogelijkheid van
een evenwicht in een bepaalde situatie is van belang, omdat bij een dergelijk
evenwicht, wanneer het is bereikt, handhaving geen probleem is: geen van de
betrokken actoren heeft immers een motief om zijn handelen te veranderen.

Vanuit dit perspectief zal de vraag worden beantwoord op welke wijze
produkten vanwege hun milieu-effecten worden aangepast of vervangen.
Deze aanpassing of vervanging wordt in deze studie milieugericbte produktsub-
stitutie genoemd, dat wil zeggen de vervanging van een produkt door een
ander produkt met dezelfde functie, of de verandering van samenstelling van
een produkt met behoud van haar functie op basis van een afweging van de
milieu-effecten van het produkt (in een bepaalde samenstelling) en de potenti-
ele vervangers c.q. alternatieve samenstellingen.

De aanpassing van een produkt is, evenals de vervanging van het ene
produkt door het andere, in veel gevallen het resultaat van de strategische
interactie tussen producenten en consumenten. Daarbij kunnen de milieu-
effecten van een produkt - zoals zij door betrokkenen worden gepercipieerd -
een rol spelen, maar dat is niet noodzakelijk. In een aantal gevallen worden
de milieu-effecten van een produkt (tevens) onderwerp van een maatschappe-
lijke en/of politieke discussie.

3. Theoretisch kader

Uit de voorafgaande beschouwing vloeit voort dat het theoretisch kader dat
de basis vormt voor de bestudering van het proces van milieugerichte
produktsubstitutie aandacht moet schenken aan de volgende punten:

1. de vervanging of aanpassing van een produkt is het resultaat van hande-
lingen van onderling afhankelijke actoren met diverse belangen en percepties;

2. de vervanging of aanpassing van een produkt kan naast een economische
ook een politieke en beleidsmatige achtergrond hebben.

De bestudering van processen van besluitvorming over maatschappelijke
problemen vindt in de bestuurskunde de afgelopen jaren voor een niet
onaanzienlijk deel plaats vanuit het perspectief van beleidsnetwerken. In dat
perspectief wordt uitgegaan van verscheidene actoren die zijn betrokken bij
een bepaald beleidsprobleem, en die van elkaar afhankelijk zijn omdat geen
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van hen zelfstandig de door hem/haar gewenste oplossing kan bereiken. De
onderlinge relaties tussen die actoren, de wijze waarop de belangen en midde-
len over hen zijn verdeeld, en de percepties die zij van het probleem, de
oplossingen, en van elkaar hebben, zijn kernvariabelen in de verklaring van
her verloop van het besluitvormingsproces. Het concept 'beleidsnetwerk'
biedt derhalve aanknopingspunten om het hierboven als eerste genoemde
punt uit te werken.

Een nadeel van dit perspectief is dat de betrokken producenten en consu-
menten primair worden gezien als deelnemers aan een beleidsvormingsproces.
Zoals hierboven is uiteengezet hebben deze actoren echter de mogelijkheid
om onderling beslissingen over de samenstelling van produkten te nemen,
c.q. kunnen zij dergelijke veranderingen door middel van hun interacties
bewerkstelligen. Ook in dat geval spelen de relaties tussen deze actoren, en
de verdeling van middelen, een belangrijke rol in de verklaring van produkt-
substitutie. Naast een beleidsnetwerk is er dus zoiets als een 'economisch
netwerk'.

Aan deze studie ligt de stelling ten grondslag dat een onderscheid tussen
deze twee 'netwerken' van belang is voor een adequate analyse van het
proces van milieugerichte produktsubstitutie. Zoals in de ontwikkeling van
het theoretisch kader zal blijken, kan in de Uitwerking van dit onderscheid
op vruchtbare wijze gebruik worden gemaakt van recente ontwikkelingen op
het grensgebied van de economie, politieke wetenschappen en sociologie. De
hierboven geformuleerde uitgangspunten voor de bestudering van strategisch
handelen vormen hiervoor de basis.

4.       Probleemstelling en onderzoeksvragen

Op basis van het voorafgaande wordt de probleemstelling van deze studie als
volgt geformuleerd:

k       Op Yvelke 7vijze verloopt bet op miliert-overivegingen gebaseerde proces van
produktsubstitutie en op welke wijze beinvloeden institutionele factoren dat
procese

De probleemstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen:

I. Wat zijn kenmerkende eigenscbappen van een produktgericbte benadering van
milieuvraagstukken,

Deze onderzoeksvraag gaat in op het eigen karakter van een benadering van
milieuvraagstukken vanuit het perspectief van produkten. Bij de beantwoor-
ding van deze vraag zullen onder meer milieukundige inzichten over de
waarde van dit perspectief worden gepresenteerd. Tevens zal de produktge-
richte benadering als beleidstheorie aan bod komen.
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II. Op welke wijze zijn economiscbe processen en beleidsprocessen met betrekking
tot produktsubstitutie institutioneel ingebedf

Op basis van wetenschappelijke literatuur worden allereerst theoretische
inzichten verzameld met betrekking tot de organisatie van economische
activiteiten (het 'economisch netwerk') en de organisatie van beleidsvorming
(het 'beleidsnetwerk'). Vervolgens wordt    aan    de    hand    van die inzichten
empirisch vastgesteld hoe deze inbedding gestalte krijgt.

IIL Op wellee wijze verboudt de institutionele inbedding van economiscbe proces-
sen zicb tot de institutionele inbedding van beleidsprocessen met betrekking tot
milieugericbte produktsubstitutief Welke gevolgen beeft die inbedding voor bet
proces van milieugericbte produktsubstitutie en de uitkomst daaruant

Deze laatste onderzoeksvraag betreft de kern van de studie: de invloed van
de institutionele inbedding van economische en beleidsprocessen op het
proces van milieugerichte produktsubstitutie.

Ter beantwoording van deze onderzoeksvragen wordt een exploratief onder-
zoek uitgevoerd omdat de samenhang tussen economische en beleidsproces-
sen die bij substitutie van produkten optreden nog nauwelijks onderwerp
zijn geweest van wetenschappelijk onderzoek.

Het proces van produktsubstitutie kan worden gekarakteriseerd als een
complex onderzoeksobject. Deze processen hebben vaak een lange looptijd,
en worden bepaald door het strategisch handelen van een groot aantal
actoren met vaak zeer diverse belangen. Vanwege deze complexiteit is
gekozen voor het bestuderen van twee cases. De case study-methode is
namelijk bij uitstek geschikt voor het bestuderen van dergelijke complexe
objecten (Yin, 1984: 23).

De twee cases hebben betrekking op materialen die in een bepaalde toepas-
sing onderwerp waren van een maatschappelijke discussie over hun - geperci-
pieerde - milieu-effecten. Het gaat in de eerste plaats om polycarbonaat WC),
toegepast als materiaal voor meermalige melkverpakking. In de tweede case-
study staat polyvinylchloride (PVC), toegepast in leidingsystemen (met name
als riolering) centraal. Voor deze toepassingen was in Nederland in de
periode 1988 - 1993 het substitutievraagstuk aan de orde.

5.     Relevantie van het onderzoek

foetenscbappelijke rele·uantie
De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek ligt in de eerste plaats in
de bestudering van de samenhang van economische en beleidsprocessen
rondom een maatschappelijk probleem, in dit geval de milieu-effecten van
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een produkt. Meestal wordt in onderzoek gekozen voor het belichten van
66n van beide typen processen.

Verder wordt een poging ondernomen om inzichten uit de disciplines
economie, politieke wetenschappen en sociologie die voor deze thematiek
relevant zijn, in een gemeenschappelijk kader te plaatsen. Het theoretisch
deel van deze studie is derhalve geen verantwoording voor een te toetsen
model van produktsubstitutie. Het vormt de neerslag van de beoordeling van
de waarde van inzichten uit genoemde disciplines voor de analyse van het
materieel object van deze studie. Het resultaat is een conceptueel perspectief,
van waaruit het empirisch materiaal wordt bekeken. Omdat het begrip
institutie in dit perspectief een centrale plaats inneemt, wordt gesproken van
een institutionele analyse van processen van milieugerichte produktsubstitu-
tie.

Tenslotte ligt de wetenschappelijke waarde van deze studie in het inzicht
in processen binnen en tussen ondernemingen inzake een belangrijk maat-
schappelijk vraagstuk, namelijk de milieuproblematiek. In die zin is het
onderzoek een onderdeel van het onderzoeksprogramma inzake de vermaat-
schappelijking van ondernemingen (Van Dijck,   1975).

maatscbappelijke rele·vantie
De maatschappelijke betekenis van het onderzoek vloeit in de eerste plaats
voort uit de aansluiting die is gezocht bij vragen die binnen de chemische
industrie leven. De aanbevelingen die op basis van de onderzoeksresultaten
kunnen worden geformuleerd zullen op enkele van die vragen, die ook bij
ondernemingen uit andere bedrijfstakken in meer of mindere mate leven,
trachten een antwoord te geven.

Daarnaast zullen de resultaten van belang zijn voor andere actoren
(ondernemingen, overheidsorganisaties, milieu- en consumentenorganisaties)
binnen het beleidsveld milieu. Deze resultaten, die betrekking hebben op de
effectiviteit van maatschappelijke substitutieprocessen, kunnen uiteindelijk
worden vertaald naar strategiedn van die actoren die ertoe leiden dat de
milieuproblematiek zo effectief mogelijk wordt aangepakt. Dit zou de 'ecolo-
gische' relevantie van het onderzoek kunnen worden genoemd.

6.      Opzet van de studie

In hoofdstuk twee wordt de beleidscontext van produktsubstitutie beschre-
ven, en wordt het proces van produktsubstitutie behandeld. Daarbij wordt
tevens beargumenteerd waarom een institutionele benadering van deze
problematiek zinvol is. De hoofdstukken drie, vier en vijf bevatten de
theoretische onderbouwing voor de beantwoording van vraag II en III. In
hoofdstuk vijf wordt bovendien het conceptueel model van het onderzoek
gepresenteerd. Hoofdstuk zes bevat een verantwoording van de in het
onderzoek gehanteerde methode. De hoofdstukken zeven tot en met negen
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bevatten het verslag van het empirisch gedeelte van het onderzoek. In het
afsluitende hoofdstuk worden de conclusies van deze studie gepresenteerd.



2. produktgerichte benadering van milieuvraag-
stukken

1. Inleiding

In het eerste hoofdstuk is de produktgerichte benadering van milieuvraag-
stukken benoemd als het centrale onderzoeksobject van deze studie. Een
dergelijke benadering van milieuproblemen is niet vanzelfsprekend. In
paragraaf twee van dit hoofdstuk wordt, na een theoretische uiteenzetting
over het begrip beleidstheorie, geschetst op welke wijze deze benadering de
basis is gaan vormen voor een deel van de activiteiten van actoren in het
milieubeleidsveld. In de derde paragraaf worden de milieukundige aspecten
van de produktgerichte benadering behandeld.

Een beleid dat de verandering of vervanging van produkten nastreeft grijpt
aan bij processen van technologische verandering. Paragraaf vier bevat een
beknopt overzicht van de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
dat naar die processen is verricht. Daarbij wordt ingegaan op studies die zich
expliciet richten op produktvervanging waarbij milieu-effecten van produkten
een rol spelen.

Op basis van het voorafgaande kan in paragraaf vijf worden aangegeven
wat de waarde is van een institutionele benadering van het onderzoeksobject.
In die paragraaf wordt tevens het voor deze studie centrale begrip milieuge-
richte produktsubstitutie gedefinieerd.

2.   De plaats van de produktgerichte aanpak in het Nederlandse milieu-
beleid

2.1.  Beleidstbeorie
Door Hoogerwerf (1984: 495) is de term beleidstheorie gedefinieerd als "(..)
het geheel van veronderstellingen dat aan een beleid ten grondslag ligt." Met
de definiEring van dit begrip heeft Hoogerwerf aan deze veronderstellingen
een zelfstandige plaats toegekend in beleidswetenschappelijk onderzoek
(Hoppe, 1988). Een nadeel van zijn in Nederland invloedrijke definitie is dat
deze op zijn minst het beeld oproept van de beleidstheorie als een weten-
schappelijk en consistent geheel (Hoppe, 1988: 56-58). Daarmee wordt de
indruk gewekt dat beleid wordt gevormd door 66n actor, terwijl de veronder-
stellingen die aan een beleid ten grondslag liggen een samenstel kunnen zijn
van normatieve en causale uitspraken die bij verschillende actoren berusten.
Bovendien kunnen zij afkomstig zijn uit zowel wetenschappelijke als niet-
wetenschappelijke kennisfonds. In hun overzicht van het Nederlands onder-
zoek op het gebied van beleidstheorieEn noemen Leeuw en Van de Graaf
(1988: 2) de inconsistenties in de beleidstheorie als resultaat van de handelin-
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gen en activiteiten van meerdere actoren als een van de thema's waarop
nader onderzoek moet worden verricht.

Een benadering van veronderstellingen die aan beleid ten grondslag liggen
die meer aansluit bij de constatering dat beleid het resultaat is van het hande-
len en de interacties van meerdere actoren is die van Gusfield (1981). Hij
heeft het proces van de vorming van wat hij noemt 'the culture of public
problems' onderzocht. Een publiek probleem is "(..) an issue or problem (..)
with a public status, (..) something about which "someone ought to do some-
thing"?" (Gusfield, 1981: 5). Hij analyseert de vorming van publieke proble-
men met behulp van de begrippen (1) 'eigendom' van publieke problemen (2)
causale verantwoordelijkheid en (3) politieke verantwoordelijkheid.

Het eigendom van een publiek probleem is de mogelijkheid om de publieke
definitie van dat probleem te creifren en/of te beinvloeden. Dit eigendom is
ongelijk verdeeld over verschillende actoren in de samenleving.

De politieke uerantwoordelijkbeid voor een probleem heeft betrekking op
de vraag welke actoren verantwoordelijk worden gesteld voor het verzorgen
van een oplossing van het probleem. De causale verantwoordelijkbeid, een wat
ongelukkig gekozen term, verwijst niet naar verantwoordelijkheid van perso-
nen, maar naar de oorzaken van een probleem. De centrale stelling van
Gusfield is dat "[t]he structure of public problems is (...) an arena of conflict
in which a set of groups and institutions, often including governmental
agencies, compete and struggle over ownership and disownership, the
acceptance of causal theories,   and the fixation of responsibility." (Gusfield,
1981: 15) De overheid neemt daarbij een bijzondere plaats in: "The unique
position of the state makes it a key figure in fixing responsibility." (Gusfield,
1981:15).

Belangrijk zijn twee van de drie mogelijke relaties tussen de drie genoemde
concepten. In de eerste plaats verdient het verband tussen het eigendom van
een probleem en de politieke verantwoordelijkheid voor dat probleem aan-
dacht. De definitie van een probleem bepaalt in belangrijke mate welke
actoren verantwoordelijk zijn voor de oplossing van het probleem. Dit kan
actoren et-toe bewegen pogingen te doen het eigendom over te nemen.
Andere actoren zullen er juist naar streven niet-eigenaar van het probleem te
worden of te blijven, omdat zij niet willen deelnemen aan het proces van
probleemdefiniEring en -oplossing.

In de tweede plaats is relatie tussen causale verantwoordelijkheid en
politieke verantwoordelijkheid van belang. (Wetenschappelijke) kennis is van
invloed op de verdeling van politieke verantwoordelijkheid; een bepaalde
theorie met betrekking tot het probleem vormt de aanleiding voor de toede-
ling van politieke verantwoordelijkheid aan een bepaalde institutie en niet
aan een andere. Wetenschappelijke dogma's van rationaliteit en bewijsvoering
vormen een systeem op basis waarvan autoriteit kan worden geclaimd; zij
geven legitimiteit aan diegenen die wetenschappelijke voorschriften uitvoe-
ren. Hierdoor vormen wetenschappelijke uitspraken steun voor autoriteit
door aan een beleidsprogramma een objectieve connotatie mee te geven.
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Dit legitimerende effect van wetenschappelijke feiten is problematisch
omdat het genereren van die feiten een sociaal proces is: er ligt een culturele
en sociale organisatie aan de waarneming van 'feiten' ten grondslag. Deze
zorgt ervoor dat sommige personen worden gezien als legitieme waarnemers,
bepaalt de richting waarin die personen naar oplossingen zoeken, en legt vast
welke thema's zich lenen voor die waarneming. Deze structurering van
gedachten en activiteiten leidt tot het geheel van feiten rond een bepaald

probleem, in andere woorden het publieke bewustzijn van dat probleem. Dit
zijn de gegevens die door het publiek worden gezien als d6 feiten ten aanzien
van een probleem. "(..) such foci are not results of external, objective realities
in any direct, compelling fashion but are deeply influenced by the social and
cultural organization by which attention is directed down some avenues and

away from others." (Gusfield, 1981: 31).
Op basis van de voorafgaande schets lijkt Gusfield een zeer relativistische

theorie aan te hangen ten aanzien van kennisvorming. De mate waarin dat
het geval is hangt af van de invulling van de formulering 'deeply influenced'
in het citaat hier direct boven. Belangrijk is dat in de 'genese' van een
beleidstheorie die invloed behoorlijk diepgaand kan zijn. Gedurende het
proces van data-verzameling, interpretatie en het uitdragen van onderzoeksre-
sultaten wordt een 'feitelijk' beeld gevormd. Naast wetenschappers spelen
politici en journalisten in dit proces een rol. Politici trachten met behulp van
wetenschappelijke feiten een publiek te overtuigen van de noodzaak van een
bepaalde actie. Tevens worden de nuances die met de resultaten van weten-

schappelijk onderzoek zijn verbonden, en de voorbehouden die als gevolg
daarvan moeten worden gemaakt bij de interpretatie van de resultaten van
dat onderzoek, in het publieke en politieke debat door politici en journalis-
ten vaak genegeerd of vervormd tot eenduidige uitspraken.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat de structuur van publieke proble-
men dynamisch is; zij verandert in de tijd. Daaraan kan een verandering in
wetenschappelijke inzichten ten grondslag liggen, maar "It may be that the
reverse is more frequent; a belief in the political reality lends credence to
causal theories which sustain that locus. The relationship between the two is
at least a two-way road." (Gusfield, 1981: 47).

Op basis van de visie van Gusfield is een consistent geheel van veronder-
stellingen dus zeker niet uitgesloten; het is echter een empirische constate-

ring, die kan worden verklaard op basis van netwerken van kennisvorming
en politieke oordeelsvorming en de werking van de media.

In het kader van deze studie is het niet de bedoeling een uitputtende
analyse te geven van de veronderstellingen die aan het produktbeleid ten
grondslag liggen. Wel wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling
van dit beleid waarbij Gusfields ideeiin als uitgangspunt hebben gediend.



16

2.2. Ontwilekeling van de beleidstbeorie van produktbeleid

Uitgangssituatie
Op basis van toenemende aandacht voor de schade die door menselijk hande-
len aan de natuurlijke omgeving wordt aangebracht ontstaan rond 1970 de
eerste systematische pogingen om in deze situatie, die als een probleem
wordt gedefinieerd, verandering te brengen. Door lokaal opererende activis-
ten wordt de overheid op de verantwoordelijkheid hiervoor aangesproken.
Een belangrijke internationale impuls wordt gegeven door de Stockholm-
conferentie van de Verenigde Naties over het menselijk leefmilieu die in 1972
wordt gehouden. Gedurende deze eerste 'milieugolf pe Ridder en Scholten,
1993) wordt in 1972 de Urgentienota Milieuhygiane uitgebracht. In deze nota
worden twee elementen naar voren gebracht die gedurende een lange periode
het milieubeleid van de overheid zullen domineren (Van Ast en Geerlings,
1993). In de eerste plaats wordt de milieuproblematiek, conform de op dat
moment heersende ongerustheid, gedefinieerd in termen van gezondheid van
de mens; vandaar de term milieuhygiane, die ook in de naam van het eerste
ministerie terugkomt. In de tweede plaats wordt een sectorale aanpak van de
milieuproblematiek geschetst. Dit houdt in dat voor elk milieucompartiment
(water, lucht, bodem) afzonderlijk wordt getracht milieuproblemen aan te
pakken. Produkten hebben in deze definitie van de milieuproblematiek geen
afzonderlijke plaats.

In de periode die volgt op het uitbrengen van de Urgentienota wordt deze
sectorale aanpak uitgewerkt in wetgeving en in uitvoerende organisaties,
zowel op nationaal als op lokaal en provinciaal niveau. Ondernemingen zijn
in deze periode vooral reactief: zij ontplooien activiteiten om milieu-effecten
van hun produktieprocessen terug te dringen wanneer zij daarop worden
aangesproken. Omdat zij daarbil door sectoraal opererende uitvoerende
organisaties worden benaderd, is het niet verwonderlijk dat deze aanpak ook
binnen ondernemingen wordt overgenomen. Deze ondernemingsactiviteit
(het volgen van ontwikkelingen in het overheidsbeleid en het onderhandelen
over vergunningsvoorwaarden met vergunningverleners) wordt georganiseerd
in staffuncties.

In de hierboven geschetste periode staan wel enkele produkten in de
belangstelling op basis van hun milieu-effecten. Kenmerkend is dat het steeds

gaat om Un, geisoleerd, milieu-effect. Een vroeg voorbeeld daarvan zijn
wasmiddelen, waarover in Nederland al in 1970 discussie wordt gevoerd of
de fosfaten die zij bevatten negatieve effecten hebben voor het oppervlakte-
water. De reactie van ondernemingen op dergelijke discussies is verschillend.
In het geval van wasmiddelen reageren kleine, innovatieve ondernemingen
met de ontwikkeling van een fosfaatvrij produkt, terwijl grote wasmiddelpro-
ducenten zich defensief opstellen.

Aanzetten tot beleidsverandering
Rond 1980 ontstaat kritiek op het tot dan toe gevolgde overheidsbeleid.
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Hiervoor bestaan verschillende redenen. In de eerste plaats worden vraagte-
kens gesteld bij de effectiviteit van regulerende instrumenten. Doordat de
geformuleerde regels onvoldoende (kunnen) worden gecontroleerd dragen zij
onvoldoende bij aan de oplossing van de milieuproblematiek. Deze proble-
matiek is overigens, met de 'ontdekking' van bijvoorbeeld het broeikaseffect,
vergroot. De beperkte effectiviteit van regelgeving wordt vergroot door de
sectorale aanpak, waardoor inconsistenties in procedures bestaan. Bovendien
kan een gescheiden aanpak leiden tot de verplaatsing van milieu-effecten. Zo
kan een maatregel gericht op het terugdringen van luchtemissies leiden tot

I het ontstaan van chemisch afval. Deze kritiekpunten kunnen overigens
binnen een breder kader worden geplaatst van de meer fundamentele discus-
sie over de rol van de overheid, die in deze periode wordt gevoerd, en die
onder meer een dereguleringsoperatie tot gevolg heeft (Derksen et al., 1989).

In de periode 1982-1983 vindt een aantal belangrijke wijzigingen plaats, die
tezamen een omslag in het milieubeleid kunnen worden genoemd. In de
eerste plaats wordt de naam van het verantwoordelijke ministerie veranderd:
in plaats van milieuhygi8ne wordt gesproken van milieubeheer. Deze naams-

verandering houdt verband met het feit dat op basis van verdergaand onder-
zoek de milieuproblematiek nu wordt gedefinieerd in termen van de aantas-
ting van ecosystemen, in plaats van de aantasting van menselijke gezondheid.
Deze verandering van de definitie van het probleem, die een gevolg is van
een verandering in de toedeling van de 'causale verantwoordelijkheid', heeft
in potentie verstrekkende consequenties voor de actoren die kunnen worden
aangesproken op het oplossen van het probleem. De facto betekent de veran-
derde definitie een uitbreiding van het probleemgebied, en daarmee worden
meer actoren intensiever verantwoordelijk gesteld voor dit probleem.

In de tweede plaats wordt een begin gemaakt met het integreren van de
sectoraal opgebouwde wetgeving, en de organisatie van de uitvoering van die
wetgeving.

In de derde plaats wordt, in antwoord op de discussie over de rol van de
overheid, door minister Winsemius een wijziging in de aanpak van het beleid
gestalte gegeven. De nieuwe benadering kan worden samengevat met het
begrip verinnerlijking. Verinnerlijking wordt gedefinieerd  als   " (..)   het   als  een
normaal onderdeel van de dagelijkse praktijk beschouwen dat een ieder zich
'fatsoenlijk' gedraagt ten opzichte van het milieu." (Winsemius, 1986: 61).
Om dit te bereiken moet de overheid een maatschappelijk draagvlak creifren,
vooral bij actoren die hun gedrag ingrijpend moeten aanpassen. Daartoe
wordt een aantal doelgroepen gedefinieerd, waaronder consumenten, de
chemische industrie, en de landbouw. De overheid zal hen, via vertegen-
woordigende organisaties, moeten bewegen tot het verinnerlijken van
milieuverantwoordelijkheid. Dit houdt een expliciete verschuiving in van wat
Gusfield de politieke verantwoordelijkheid noemt. Deze verantwoordelijk-
heid verschuift van de overheid naar de verschillende doelgroepen van het
overheidsbeleid. Doelgroepen worden gevormd door categorieBn van actoren
die verschillende vormen van milieubelasting veroorzaken, of die als beleids-
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subject om een eigen benadering vragen. Tevens betekent het een verschui-
ving naar een besturingsconcept waarin overleg met de objecten van over-
heidsbeleid centraal staat om de bij hun aanwezige kennis te benutten, en
hen door middel van afspraken aan beleidsdoelstellingen te committeren (van
Vliet, 1992).

In deze periode wordt, waar het de milieu-aspecten van produkten betreft,
voortgebouwd op de regelgeving die gedurende de jaren zeventig tot stand is
gekomen. Een voorbeeld is de totstandkoming van de Wet Milieugevaarlijke
Stoffen als uitvloeisel van een EGRichtlijn uit 1979 Boons, 19922). Daar-
naast vindt de hierboven beschreven nieuwe aanpak ingang. Zo vinden
gedurende de eerste helft van de jaren tachtig onderhandelingen plaats tussen
wasmiddelfabrikanten en het ministerie van VROM over het terugdringen
van het fosfaatgehalte van wasmiddelen (Klok, 1989).

Ont ikkeling produktbeleid
In 1989 wordt door het ministerie van VROM het Nationaal Milieube-
leidsplan (VROM, 1989) gepresenteerd. Dit plan past binnen de herziene
planstructuur waarmee in 1984 een begin is gemaakt (van Ast en Geerlings,
1993). Het tijdstip van uitbrengen hangt echter samen met de sterk toegeno-
men aandacht voor de milieuproblematiek in Nederland als gevolg van het
RIVM-rapport Zorgen voor morgen (1988), waarin de achteruitgang van het
milieu zeer nadrukkelijk naar voren wordt gebracht (Van Deth en Vis, 1990:

170). Het Nationaal Milieubeleidsplan is gebaseerd op het begrip duurzame
ontwikkeling, dat door de World Commission on Environment and Deve-
lopment onder voorzitterschap van de Noorse premier Brundtland is gepre-
senteerd in het rapport Our Common Future. Dit concept wordt gedefinieerd
als "(..) development that meets the needs of the present without compromi-
sing the ability of future generations   to meet their own needs." (World
Commission on Environment and Development, 1987). Om te komen tot
een duurzame ontwikkeling moeten volgens het Nationaal Milieubeleidsplan
brongerichte en effectgerichte maatregelen worden genomen. De brongerich-
te maatregelen zijn gebaseerd op drie samenhangende uitgangspunten. In de
eerste plaats moet het beleid zijn gebaseerd op integraal ketenbeheer, "(..) het
zoveel mogelijk sluiten van stofkringlopen en (..) het binnen aanvaardbare
grenzen blijven van rest-emissies en rest-afvalstromen. In het integraal
ketenbeheer dient de keten van grondstof  - > produktieproces  - > produkt  -
> afval en emissies integraal te worden bezien." (VROM, 1989: 82). De twee
andere beleidsuitgangspunten zijn energie-extensivering, het verminderen van
het totale energiegebruik, en kwaliteitsbevordering van produkten, grondstof-
fen, produktieprocessen en emissies.

Al sinds 1985 wordt een produktgericht milieubeleid in beleidsprogram-
ma's van VROM genoemd als wenselijk (IMP-Milieubeheer 1986-1990 en
1987-1991). Uit de bovenstaande uitgangspunten, in het bijzonder dat van
integraal ketenbeheer, blijkt dat dit door VROM als een belangrijk onderdeel
van de beleidsstrategie op weg naar duurzame ontwikkeling wordt gezien. In
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het Nationaal Milieubeleidsplan Plus, dat in 1990 wordt uitgebracht als een
beleidsintensivering van het NMP, wordt dan ook aangekondigd dat eind
1992 een beleidsnotitie zal verschijnen waarin de uitgangspunten voor dit
beleid zijn vastgelegd (VROM,  1990).

Het NMP oefent, samen met het NMP Plus, een katalyserende en co8rdine-
rende invloed uit op de activiteiten van verschillende actoren in de samenle-
ving. In de eerste plaats biedt de aandacht voor integraal ketenbeheer en
produktbeleid aanknopingspunten voor zowel de industrie als de milieubewe-
ging. Beide partijen zijn al langer met een produktgerichte aanpak van
milieuvraagstukken bezig. Verschillende ondernemingen experimenteren al
gedurende langere tijd met methoden voor de beoordeling van milieu-effecten
van hun produkten. Voorbeelden zijn Van den Bergh en Jurgens (producent
van  onder meer margarines) en Philips (NOH/RMNO,   1992).

Ook de branche-vereniging van de chemische industrie, de VI\ICI, begeeft
zich op dit pad. In 1989 wordt in de brochure Op weg naar integraal kring-
loopbebeer een poging gedaan om een van de kernbegrippen van het Natio-
naal Milieubeleidsplan nader inhoud te geven. Zoals in paragraaf 2.1. is
aangegeven geeft de definitie van een probleem in belangrijke mate richting
aan de oplossing van dat probleem. In de definitie die in de VNCI-brochure
(opgesteld door het adviesbureau McKinsey, waarvan ex-minister Winsemius
partner is) wordt gegeven, staan zelfregulering en het belang van een econo-
misch beargumenteerde keuze voor kringloopbeheer centraal. Tevens wordt
expliciet de mogelijkheid van verbranding opengehouden.

De genoemde activiteiten worden ingegeven door een door ondernemingen   \
verwachte toename van publieke discussies over produkten als gevolg van de     i
sterk toegenomen aandacht voor de milieuproblematiek in deze periode.
Door zelf deze milieu-effecten op te sporen, en er in de produktontwikkeling
rekening mee te houden, willen ondernemingen dergelijke discussies over    ,
hun produkten voorblijven. Zij willen voorkomen dat een dergelijke discus-
sie ontstaat omdat die volgens hen een negatieve invloed heeft op de afzet   „/van hun produkt. Verder vormt een produktgericht milieubeleid de basis  /
voor het gebruik maken van milieu-argumenten in de marketing van produk-
ten. Tenslotte sluit een ketenbenadering aan bij de tendens van relatie-  Jvorming die zich in verschillende industriBle sectoren voordoet.

De verwachte toename van publieke discussies over de milieu-effecten van
produkten wordt in niet geringe mate ingegeven door het succes van pro-
duktgerichte acties die door milieu-organisaties worden ondernomen. Bij deze
acties, die in het empirisch deel van deze studie nader ter sprake zullen
komen, wordt samengewerkt met consumentenorganisaties, die in hun
informatieverstrekking naar hun leden milieu-aspecten van produkten gaan
betrekken.

Milieu-organisaties als Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en
Milieu dringen er al langer bij de overheid op aan een produktgericht milieu-
beleid te voeren. Zij zijn in dat verband voorstander van wetgeving, en staan
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afwijzend ten opzichte van het gebruik van instrumenten als convenanten,
omdat die aan ondernemingen te veel de mogelijkheid bieden afspraken te
ontlopen. Doel van dit beleid moet zijn de producent ertoe te brengen
milieubezwaren van produkten weg te nemen, zodat de consument erop kan
vertrouwen dat de milieu-effecten van produkten die hij koopt minimaal
zijn.

De positie van consumentenorganisaties sluit hierbij aan. De Consumen-
tenbond heeft zich naar aanleiding van het verschijnen van het NMP beraden
op haar positie ten aanzien van de milieuproblematiek. In een uitgebreide
notitie legt deze organisatie haar milieubeleid vast (Consumentenbond, 1990).
Ook daarin wordt kritiek uitgeoefend op het produktbeleid zoals dat toI dat
moment door de overheid wordt gevoerd, en wordt gepleit voor de inzet van
regelgeving en de inzet van financiale instrumenten.

Het gedachtengoed uit het Nationaal Milieubeleidsplan (Plus) vormt het
startsein voor een omvangrijke inspanning op het gebied van (wetenschappe-
lijk) onderzoek. Dit onderzoek is gericht op de onderbouwing van de aange-
kondigde beleidsnota Produkt en Milieu. De Raad voor het Milieu- en
Natuuronderzoek (RMNO) speelt hierin een cokirdinerende rol. Op verzoek
van de ministeries van Economische Zaken en VROM, die verantwoordelijk
zijn voor de Nota Produktbeleid, stelt de RMNO in 1991 de klankbordgroep
Onderzoek op bet gebied van Produktgericbt Milieubebeer in. Daarin hebben
vertegenwoordigers van overheid, onderzoek- en adviesinstellingen en maat-
schappelijke gebruikers van het onderzoek zitting. Deze klankbordgroep
fungeert als discussieplatform, adviesinstantie en maatschappelijk draagvlak,
en brengt in 1993 verslag uit van haar werkzaamheden in de vorm van een
programmeringsstudie (RMNO, 1993). Deze bevat een inventarisatie van het
benodigde onderzoek op het gebied van produktgericht milieubeheer.

Kenmerkend voor de onderzoeksprojecten die in dit kader worden uitge-
voerd is de sterke inhoudelijke betrokkenheid van ondernemingen. Een
voorbeeld daarvan is deelname van vertegenwoordigers van ondernemingen
in de klankbordgroepen van verschillende projecten. Deze betrokkenheid
kan worden verklaard uit de behoefte van de opdrachtgever (de overheid) om
de door deze ondernemingen ontwikkelde kennis te benutten. Voor onderne-
mingen is deelname aan dergelijke projecten een belangrijke mogelijkheid om
de definitie van ketenbeheer en produktgericht milieubeleid mede te bepalen.

Dit mede-eigendom van het publieke probleem stelt hen in staat de politieke
verantwoordelijkheid in voor hen aanvaardbare banen te leiden.

Een tweede kenmerk is de betrokkenheid van commerciele adviesbureaus

bij de onderzoeksprojecten. Enkele projecten zijn zelfs volledig door dergelij-
ke bureaus uitgevoerd. Deelname aan dergelijke projecten heek voor deze
organisaties belangrijke voordelen omdat vroegtijdig inzicht ontstaat in
behoeften die als gevolg van het te formuleren beleid bij de klanten van
dergelijke bureaus ontstaan. Voor de overheid is het betrekken van dergelijke
organisaties van belang omdat zij als intermediair kunnen fungeren in het
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overdragen van produktgericht beleid naar de doelgroep (NOH/RMNO,
1992: 9).

Wanneer de hierboven geschetste activiteiten in het kader van de ontwikke-
ling van het produktbeleid van de Rijksoverheid worden bezien in het licht
van het door Gusfield geformuleerde perspectief, dan is sprake van een
redelijk gestructureerde ontwikkeling van een beleidstheorie. Wetenschap-
pers, ambtenaren en functionarissen van ondernemingen hebben redelijk
intensief contact met elkaar en formuleren in samenspraak die beleidstheorie.
Er is sprake van een redelijk vaste groep van adviseurs en vooruitlopende
ondernemingen rondom de ambtenaren die op het ministerie van VROM
zijn belast met het ontwikkelen van dit beleid.

De totstandkoming van de beleidsnota over produktgericht milieubeleid
neemt aanzienlijk meer tijd in beslag dan gepland. Dit wordt algemeen
geweten aan de sterk verschillende belangen van de verantwoordelijke
ministeries van VROM en Economische Zaken.

In afwachting van deze nota brengt de Centrale Raad voor de Milieuhygi-
ene (CRMH), het adviesorgaan van het ministerie van VROM op het gebied
van milieu, een ongevraagd advies uit over produktgericht milieubeleid
(CRMH,     1992).    De Raad erkent de voordelen    van een produktgericht
milieubeleid, en betreurt het dat drie jaar na de aankondiging van dergelijk
beleid in het Nationaal Milieubeleidsplan er vooral veel studies zijn verricht,
maar nog weinig concrete resultaten zijn geboekt in de beleidsvorming
(CRMH, 1992: 34). Bij de beleidsontwikkeling moet naar de mening van de
Raad prioriteit worden gegeven aan drie aandachtsgebieden. In de eerste

plaats moet binnen de produktketen voor de verschillende ondernemingen en
consumenten informatie beschikbaar zijn over de milieu-effecten in de
produktlevenscyclus. De overheid moet daarbij een stimulerende rol spelen;
het is niet de bedoeling van de Raad dat de overheid zelf de informatie gaat
beheren. In de tweede plaats moet de overheid een rangorde vaststellen in
milieu-effecten. Op basis van een dergelijk politiek besluit kunnen beslissin-

gen worden gebaseerd over de relatieve milieuvriendelijkheid van alternatieve
produkten. In de derde plaats moet aandacht worden besteed aan het voorko-

men van afwentelen van milieukosten door actoren naar andere milieu-
compartimenten, andere landen of toekomstige generaties.

Uiteindelijk wordt de Nota Produkt & Miliew in december 1993 aan de

Tweede Kamer aangeboden (VROM 1993). De hoofddoelstelling van pro-
duktgericht milieubeleid wordt daarin als volgt geformuleerd:

"Te komen tot een situatie waarin marktpartilen - producenten, handel en
consumenten - voortdurend streven naar een vermindering van de milieu-
belasting van produkten."  (VROM, 1993: 8)

De nota schetst dat dit beleid zich vooral moet richten op de beinvloeding
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van maatschappelijke processen van en tussen economische actoren. Daarbij
is de integrate ketenbenadering een belangrijk uitgangspunt. Verder wordt
aangegeven dat de nota niet het startpunt vormt voor beleidsinspanningen op
dit gebied; zij moet aan de reeds bestaande activiteiten gericht op produkten
nieuwe impulsen geven en daarvoor een duidelijke structuur scheppen
(VROM, 1993: 8-9).

In de nota worden vier kernpunten van produktgericht milieubeleid
beschreven. In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan het stimuleren
van informatie-uit'wisseling tussen economische actoren, die wordt gezien als
een randvoorwaarde van produktbeleid waarin zelfregulering centraal staat.
Daarbij dient de gedachte van integraal ketenbeheer centraal te staan: de
informatie moet betrekking hebben op milieu-effecten gedurende de gehele
levenscyclus, en alle actoren die in die keten actief zijn dienen bij de infor-
matie-uitwisseling te zijn betrokken. Onderdeel van het stimuleren van
informatie-uitwisseling is het vaststellen van een rangorde in milieu-effecten.

T    / Beslissingen over verandering van produkten worden op dit moment bemoei-
1  E lijkt doordat onduidelijk is welke waarde moet worden toegekend aan

1 verschillende milieu-effecten ten opzichte van elkaar (zie ook paragraaf 3).
Een van de bouwstenen voor die informatie-uitwisseling is de methodiek
voor de analyse van de levenscyclus van een produkt, die in opdracht van
het ministerie van VROM is ontwikkeld door het Centrum voor Milieukun-
de Leiden, TNO en het adviesbureau B&G (Heijungs et al., 1992).

Een tweede kernpunt is het internationale karakter van produktbeleid. Als
gevolg van de internationalisering van economische activiteiten en het grens-
overstijgende karakter van een aantal milieuproblemen, dient met betrekking
tot het produktbeleid nadrukkelijk te worden gestreefd naar internationale
afstemming.

Het derde kernpunt wordt gevormd door de toedeling van de verant-
woordelijkbeid van milieu-effecten van produkten. Deze dient in de eerste
plaats bij de betrokken economische actoren te liggen. De overheid heeft
vooral tot taak de randvoorwaarden te scheppen zodat actoren die verant-
woordelijkheid kunnen invullen.

Het laatste kernpunt van de nota is de versterking van bestaand beleid. De
nota vormt niet het startpunt voor beleid dat is gericht op de milieu-effecten
van produkten; al sinds het begin van de jaren tachtig is beleid gevoerd
inzake de milieu-aspecten van stoffen en produkten. Dat beleid richtte zich
veelal op 66n of enkele milieu-aspecten van het produkt. Uitgangspunt van
de nota is dat dit beleid moet worden uitgebouwd in de richting van inte-
graal ketenbeheer.

Om de doelstellingen van het produktbeleid te bereiken heeft de overheid
een aantal instrumenten tot haar beschikking. In de eerste plaats kan een
aantal instrumenten worden ingezet om de eigen verantwoordelijkheid van
betrokken actoren te stimuleren. Daarbij kan worden gedacht aan subsidies,
onderzoek, voorlichting en het initiEren van overleg tussen actoren in een
produktketen. Voor produkten met een 'zwaarwegend milieubelang' kan het
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noodzakelijk zijn wettelijke instrumenten specifiek in te zetten (VROM,
1993: 35). De nota geeft aan wat de wettelijke mogelijkheden zijn (bijvoor-
beeld het verbieden c.q. normeren van produkten, en financiEle instrumenten
zoals statiegeld- en inleverpremieverplichtingen, regulerende heffingen en
vervroegde afschrijving van milieu-investeringen), maar blijft vaag over de
inzet van die instrumenten.

Met de aanvaarding van de nota door de Tweede Kamer is deze invulling van
de produktgerichte aanpak van milieuvraagstukken door de overheid gefor-
maliseerd. Tevens zal de in de nota beschreven invulling in belangrijke mate
richting geven aan de activiteiten van economische actoren, en van maat-
schappelijke actoren die dergelijke activiteiten willen beinvloeden.

3.    De produktgerichte benadering in de milieukundige literatuur

Produkten kunnen worden omschreven als "alle voortbrengselen van
menselijke activiteiten, die verhandeld worden." (Huppes et al. 1986: 1).
Hieronder vallen dus ook grondstoffen, halffabrikaten en afgedankte goede-
ren. Het centrale doel van een produktgerichte aanpak van milieuvraag-
stukken is om via veranderingen in het produkt de milieu-effecten die ,
optreden in de verschillende levensfasen van het produkt terug te dringen.       ,
De levenscyclus van een produkt wordt in de milieukunde opgevat als de  j
verschillende fasen die een produkt doorloopt, van grondstofwinning via '
produktie van half- en eindfabrikaat, consumptie, hergebruik tot uiteindelijk -,
het deponeren van afval (figuur 2.1.).

Milieugerichte produktveranderingen kunnen varieren in aard en ingrij-
pendheid. Huisingh (1989) rangschikt deze varianten in een 'substitutie-
ladder'. De verandering kan betrekking hebben  op een onderdeel  van  het
produkt, of het wijzigen van het materiaal waarvan (een onderdeel van) een
produkt is vervaardigd. Het verdunnen van de wand van een glazen fles is
daarvan een voorbeeld. Een verandering is ingrijpender wanneer de functie
die het produkt wordt geacht te vervullen, op een totaal andere manier
wordt ingevuld. Een voorbeeld is de vervanging van de verkoop van afzon-
derlijk verpakte hoeveelheden vloeibaar wasmiddel door het installeren van
een tap-installatie, waarbij de consument een meegebrachte fles afvult.
Tenslotte kan de functievervulling van het produkt zelf ter discussie worden
gesteld.

De hiErarchie die kan worden aangebracht in manieren om met afval om te   3gaan (zie Dieleman et at., 1991) sluit hierop aan. De hoogste plaats in die  t
hiBrarchie wordt ingenomen door preventie, het voorkomen van afval. De    'tweede plaats wordt ingenomen door produkthergebruik, gevolgd door
materiaalhergebruik. Daarop volgt afvalverbranding met energieterugwinning, 1
verbranding, en uiteindelijk het storten van afval.

Naast de meer ingrijpende vormen van produktvervanging die in de
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substitutieladder worden genoemd, kan die vervanging eveneens betrekking
hebben op bijvoorbeeld het mogelijk maken van hergebruik van dat produkt.

machines, hulpstoffen en materialen

energie --1 ,
winning \  materiaal 1 produkt- gebruik/grondstoffen

»ervaardigin / fabricage consumptie
1

2                  3                  4

recycling

afval

5

Figuur  2.1.  De  produktleuenscyclus  (bron:  Van  Ast  en  Geerlings,   1993)

Wanneer dit samengaat met veranderingen in de samenstelling van het
produkt, dan is sprake van een overlap tussen de substitutieladder en de
hi8rarchie in wilzen van afvalverwerking. Dit geschikt maken voor herge-
bruik kan echter ook betrekking hebben op de informatievoorziening,
inzameling en verwerking van een verder ongewijzigd produkt. Ook dit
wordt in deze studie geschaard onder de noemer milieugerichte produktver-
andering.

3.1.  Voordelen
Volgens Huppes (et al., 1986: 3) is "(..) de produktgerichte benadering de
enige (..), waarmee met grote mate van zekerheid kan worden vastgesteld of
de voordelen van specifieke maatregelen niet ergens door de "Wet van
behoud van ellende" weer verloren gaan". Een voorbeeld ter verduidelijking
van deze wet. Voor een produkt kan de keuze worden gemaakt uit twee
materialen. Wanneer alleen de emissies van het produktieproces worden
beschouwd is het wellicht gunstig om materiaal A te kiezen. Wanneer de
totale levenscyclus in beschouwing wordt genomen, kan echter materiaal A
in de verschillende fasen meer negatieve milieu-effecten opleveren dan materi-
aal B. Een produktgerichte benadering vestigt dus de aandacht op het feit dat
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keuzes in de ene fase van de levenscyclus tot milieu-effecten in andere fasen
van de levenscyclus kunnen leiden. Wanneer in het voorbeeld sprake is van
een zwaar en een licht materiaal, dan zal dat voor de milieu-effecten van het
transport van het produkt belangrijke consequenties hebben.

Daarnaast kan met een dergelijke geintegreerde benadering worden
voorkomen dat milieu-effecten worden teruggedrongen met maatregelen die
het probleem naar een ander milieucompartiment verplaatsen. Het tegengaan
van luchtverontreiniging met behulp van bijvoorbeeld gaswassers levert een
afvalstroom op naar het water. Tevens kan aandacht worden besteed aan alle
milieu-effecten die een produkt met zich meebrengt. Produkten die kleine
bijdragen leveren aan verschillende milieuproblemen komen zo ook onder de
aandacht.

3.2. Kanttekeningen bij een produktgericbte benadering
In het eerste hoofdstuk is al opgemerkt dat een produktgerichte aandacht
voor milieuvraagstukken enkele problematische aspecten kent: (1) een
informatie-probleem; er moet worden vastgesteld welke milieu-effecten zijn
verbonden aan een produkt in haar verschillende levensfasen, en (2) de
produktgerichte benadering sluit in beginsel niet aan bij de organisatie van
produktieprocessen in ondernemingen. Beide aspecten worden hieronder
behandeld.

Ad (1) Levenscydusanalyses. In afgelopen jaren is een groot aantal methoden
ontwikkeld om tot een beredeneerde afweging te komen van de milieubelas-
ting van een produkt. De verzamelnaam voor dergelijke methodieken is -
milieugerichte - levenscyclusanalyse (LCA). In de meeste gevallen bevat zo'n
methode een inventarisatie van de milieu-effecten van het produkt, het
scoren van die effecten op een aantal standaardparameters, en het beoordelen
van die scores.

Recente inventarisaties brengen de verscheidenheid van de ontwikkelde
methoden in kaart (Rubik en Baumgartner, 1991; Assies, 1992). Zij verschil-
len in de mate waarin van kwantitatieve gegevens gebruik wordt gemaakt, de
wijze waarop verschillende milieu-effecten worden geagreggeerd tot 66n
'milieu-score', of zij zijn bedoeld voor publieke of voor private besluitvor-
ming, en voor wie de studie wordt uitgevoerd. Deze verscheidenheid wordt
mede veroorzaakt door de vele functies die een levenscyclusanalyse kan
vervullen. Voor ondernemingen kan een LCA informatie verschaffen ten
behoeve van de produktontwikkeling en het nemen van strategische beslissin-

gen. Een dergelijke analyse kan echter ook als marketing-instrument funge-
ren. Voor overheidsorganisaties kunnen levenscyclusanalyses gegevens
verstrekken die bij het ontwikkelen en uitvoeren van (milieu-)beleid relevant
zijn.

Belangrijk is dat de geconstateerde verschillen van grote invloed blijken te
zijn op de uitkomsten van de studies. Mede om die reden staan zij bloot aan
de kritiek dat zij vaak de opvattingen van de opdrachtgever weerspiegelen.
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Om die reden tracht de Society of Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC), een organisatie die zowel in Europa als in de Verenigde Staten
werkzaam is, te komen tot een standaard voor levenscyclusanalyses (Van
Dieren, 1992).

Wanneer een standaard voor LCA's wordt vastgesteld zijn de problemen
nog niet opgelost. In de eerste plaats is er een groot gebrek aan betrouwbare
gegevens over de milieu-effecten van verschillende methoden van produktie,
consumptie en afdanking van een produkt (K16pffer 1992). Deze gegevens
vormen de input voor deze methodiek. Verder is er het probleem van de
vele keuzes die moeten worden gemaakt in het kader van een levenscyclus-
analyse. Op welke wijze het produktsysteem wordt afgebakend, van welke
produktieprocessen (de meest schone of het gemiddelde van bestaande) de
milieu-effecten in de berekeningen als uitgangspunt worden genomen, en of
gegevens (en dus milieu-effecten) per land moeten worden vastgesteld, zijn
keuzes die deels in beslisregels zijn te vangen, maar die altijd in enige mate
subjectief zijn. Dit geldt in nog sterkere mate voor het op een noemer
brengen van de verschillende milieu-effecten van een produkt. Hoe moet
bijvoorbeeld een eenheid bodemverontreiniging worden gesteld ten opzichte
van een eenheid 'vermindering van de ozonlaag'.1

Met name ten aanzien van dit laatste punt wordt van verschillende zijden
gesteld dat niet moet worden gezocht naar een zo objectief mogelijk wegings-
criterium. Uiteindelijk moet hier een politieke keuze worden gemaakt, en
deze dient dan ook binnen het politiek systeem te worden genomen (Vereni-
ging Milieudefensie,  1993).

Vanuit de gedachte dat subjectieve keuzes tot op zekere hoogte inherent
zijn aan levenscyclusanalyses, zijn enkele methoden ontwikkeld waarbij
betrokken economische en maatschappelijke actoren in direct overleg deze
subjectieve keuzen maken (VNCI, 1991). In deze studie zullen enkele van die
methoden aan de orde komen.

Tenslotte moet worden vermeld dat levenscyclusanalyses, die volgens de
deskundigen een redelijke poging zijn om milieu-effecten van produkten in
kaart te brengen en te beoordelen, door gebruikers vaak als te ingewikkeld,
kostbaar en tijdrovend worden beschouwd.

Ad (1) Organisatie van de produktketen. In de milieukundige literatuur is
beduidend minder aandacht voor het feit dat een produktketen-benadering
afstemming vereist tussen economische activiteiten die zijn georganiseerd in
grotendeels autonome organisaties. De afstemmingsrelaties die tussen die
organisaties bestaan omvatten meestal niet de milieu-aspecten van het
produkt. In het advies van de Centrale Raad voor de Milieuhygiifne wordt
als oplossing voor dit probleem onder meer gepleit voor het instellen van
wat wel een 'ketenschap' wordt genoemd; een organisatie die zorg draagt
voor de afstemming tussen de economische actoren die bij een produkt ziin
betrokken (CRMH,  1992: 27).
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4. Technologische verandering en milieu-aspecten van produkten

Voor zover het leidt tot de verandering of vervanging van produkten, grijpt
produktbeleid in in processen van technologische verandering. Dergelijke -.

sociale processen vormen het onderzoeksobject van verschillende weten-   ' 1
schappelijke disciplines. In deze paragraaf wordt allereerst een overzicht
gegeven van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Daarbij dient een
literatuurstudie van Coombs et al. (1987) als uitgangspunt. Dit overzicht    J
wordt aangevuld met recenter onderzoek waarin een netwerkbenadering van   
innovatie centraal staat. Tenslotte wordt kort ingegaan op onderzoek dat
specifiek op milieugerichte (produkt)innovatie is gericht.

4.1.   'Economics  of  innovation'
De wijze waarop technologische veranderingen in de economie worden

gegenereerd en verspreid, en de factoren die dat proces beinvloeden, vormen
het onderzoeksobject van wetenschappelijke disciplines als de economie, de
bedrijfskunde en de sociologie. Coombs et al. (1987) geven een overzicht van
theorievorming over dit onderwerp. De relatie tussen economische processen
en technologische verandering moet volgens hen op drie niveaus worden
bestudeerd.

Het eerste niveau betreft de wijze waarop binnen ondernemingen techno-
logische veranderingen worden geinitieerd. Daarbij zijn twee onderwerpen
van belang. De motieven van managers om technologische veranderingen te
initiEren vormen een eerste aandachtspunt. Vastgesteld wordt dat zij uiteinde-
lijk streven naar groei en toename van de grootte van de onderneming. In
het bereiken van dat uiteindelijke doel is het creEren van nieuwe produkten
en markten een mogelijke strategie. Het streven wordt richting gegeven door
technische en economische randvoorwaarden die voortkomen uit de historie
van de onderneming en de omgeving waarin de onderneming zich bevindt.

Naast de motieven van managers is de organisatie van 'research and deve-

lopment' activiteiten binnen de onderneming een aandachtspunt. Het
opnemen van die activiteiten binnen de onderneming is een relatief recent

fenomeen, en geeft de wens aan Om technologische verandering in de
ondernemingsstrategie te incorporeren, in plaats van het als een externe

factor te zien. Dit betekent echter tegelijkertijd dat de economische mogelijk-
heden van de onderneming, en de specifieke strategie die door managers
wordt gekozen, van invloed is op de technologische ontwikkeling. Daarnaast
vormt de wijze waarop de research en development (R&D) activiteiten
worden gecoBrdineerd met andere activiteiten (bijvoorbeeld marketing) een
belangrijke factor.

Het tweede niveau waarop onderzoek naar technologische ontwikkeling zich
richt is dat van industriBle sectoren en markten. Het gaat daarbij om het
analyseren en verklaren van patronen van innovatie. Startpunt van de
ontwikkeling van inzichten op dit niveau wordt gevormd door de hypothe-
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sen dat innovatie het gevolg is van technologische ontwikkeling (technology
push) dan wel van een vraag uit de markt (demand pull). De eerste hypothe-
se vindt zijn oorsprong in het werk van Josef Schumpeter. Na de Tweede
Oorlog is door een groot aantal auteurs getracht op basis van grootschalige
kwantitatieve studies antwoord te geven welke van deze hypotheses juist is.
Deze studies overziende wordt meestal de voorkeur gegeven aan de demand
pull-hypothese (Coombs et al; 1987: 96-101).

Een andere variabele die door Schumpeter is geidentificeerd is de structuur
van de markt waarin de onderneming opereert. Zijn redenering benadrukt de
voordelen die monopolistische ondernemingen hebben ten opzichte van
ondernemingen in een competitieve markt met betrekking tot innovatie.
Monopolisten hebben het surplus aan middelen dat noodzakelijk is om
innovaties te genereren. Bovendien zijn zij in staat imitatie van een innovatie
tegen te gaan. Soortgelijke redeneringen kunnen worden opgesteld met
betrekking tot de relatie tussen de grootte van een onderneming en het
optreden van innovatie. Coombs et al. (1987: 111) komen tot de conclusie
dat zowel theoretisch als empirisch deze hypothesen niet ondubbelzinnig
worden ondersteund.

Na deze geisoleerde benaderingen, waarin telkens de invloed van 66n
(groep van) variabelen op innovatie centraal staat, en waarin in een aantal
gevallen op macro-niveau verbanden worden gezocht, is in het onderzoek
naar innovatie de aandacht verschoven naar de (micro)mechanismen die ten
grondslag liggen aan algemene verbanden tussen marktvraag, technologische
ontwikkeling en innovatie. Coombs et al merken in dit verband op dat "[a]
theory which could in principle model the processes of technological innova-
tion and technological change should be able to provide a realistic account
and accurate representation of technology, of the firm, which in a more
general sense would be the institution where innovations are generated and
adopted,    and   of the selection environment in which   the firm operates."
(Coombs et al., 1987: 114). Deze drie elementen kunnen als volgt worden
uitgewerkt.

(1) De ondememing; bij de analyse van patronen van innovatie moet een
model van de onderneming in elk geval uitgaan van de noodzaak van het
verzamelen en genereren van informatie: innovatie is in eerste instantie het
genereren en verkrijgen van nieuwe kennis. Daarbij kan niet worden veron-
dersteld dat die kennisverwerving voor alle ondernemingen gelijk verloopt:
hun toegang tot die informatie is ongelijk. Daarnaast is er sprake van onze-
kerheid; een innovatie brengt veranderingen met zich mee, waarvan de
consequenties pas na verloop van tijd duidelijk worden. Tegelijkertijd zal de
benutting van de innovatie in de loop van de tijd door leer-effecten effectie-
ver zijn: er sprake van een 'increasing rate of return' van de innovatie. Dit is
tevens een reden waarom ondernemingen technologie8n zullen ontwikkelen
die dicht liggen bij al door hen gebruikte technologie8n.

(2) tecbnologie, aansluitend bij het voorafgaande kan het concept 'techno-
logisch traject' worden geintroduceerd. Daarmee wordt gewezen op het feit
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dat bedrijven binnen een 'volwassen' bedrijfstak technologische oplossingen
introduceren die incrementele verbeteringen zijn van een bepaalde basistech-

nologie. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om vliegtuigmotoren, dan zijn lange
tijd verbeteringen aangebracht aan de traditionele zuigermotor. De stap naar
een turbinemotor, die de overschakeling naar een ander technologisch traject
inhoudt, heeft lang op zich laten wachten (Coombs et al., 1987: 117-8).

(3) selectie-omgeving: hiermee doelen Coombs et al. op de omgeving van de
onderneming. Zij spreken expliciet niet over de markt als omgeving. Er is
sprake van een selectie-omgeving, maar het is een empirische vraag of sprake
is van een competitieve markt, of van een omgeving waarin andere selectie-
criteria van toepassing zijn.

Bij een perspectief waarin deze elementen worden gecombineerd wordt een
centrale plaats ingenomen door het begrip dominant ontweyp. In processen
van technologische verandering kan een cyclus worden onderkend die begint
met een technologische discontinuYteit, een produkt- of procesinnovatie. Die
gebeurtenis leidt een fase in waarin diverse alternatieve technologische
vindingen worden aangeboden die een uitwerking zijn van de oorspronke-
lijke innovatie. Die fase wordt gevolgd door een periode waarin 66n van die
alternatieven een dominante positie inneemt. "Social, political and organi-
zational dynamics select single industry standards or dominant designs from
among technological opportunities." (Anderson en Tushman, 1990: 605).
Overigens komt Arthur (1988) op basis van de modellering van de competi-
tie tussen twee technologieiin tot de conclusie dat triviale gebeurtenissen in
de selectie van een dominant ontwerp een belangrijke rol kunnen spelen. Al
met al is de conclusie gerechtvaardigd dat een dominant ontwerp niet
noodzakelijkerwijs de technologische vinding is die superieur is aan andere,
op dat moment bestaande, vindingen.

Nadat 66n ontwerp alternatieve ontwerpen gaat domineren ontstaat de
mogelijkheid van leerprocessen en het opbouwen van stabiele relaties tussen
producenten, toeleveranciers en afnemers. Daarmee worden de belangen die
met dat ontwerp zijn gemoeid groter, en wordt het moeilijker het te vervan-
gen door een ander ontwerp. De cyclus van technologische verandering
vertoont daarom in die fase het beeld van incrementele verandering binnen
de grenzen van het dominante ontwerp.

Naast de studie van innovatie- en diffusie-processen binnen ondernemingen
en tussen ondernemingen kan de aandacht worden gevestigd op de relatie
tussen onderneming en markten enerzijds en 'andere' actoren (overheden,
maatschappelijke organisaties) anderzijds. Een eerste belangrijke actor is de
overheid. Nationale overheden trachten veelal bewust technologische
verandering, en de adoptie van innovaties door economische actoren, te
stimuleren. Aan de invloed die de overheid op technologische verandering
uitoefent kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen (Coombs et al.,
1987: 207 e.v.). In de eerste plaats kan de reden liggen in negatieve externe
effecten van het economisch systeem. Externe effecten, waarvan milieu-
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problemen een belangrijke categorie vormen, zijn resultaten van economisch
handelen die door het economisch systeem veelal niet worden meegewogen.
Dat is voor de overheid een reden om dergelijke effecten terug te dringen.
De maatregelen die de overheid in dit verband neemt hebben rot gevolg dat
de ontwikkeling van produktietechnologie wordt gestuurd in de richting van
meer milieuvriendelijke produktieprocessen. Daarnaast leidt het tot een
stimulering van de ontwikkeling van curatieve technologiein (zogenaamde
'end of pipe' technologie, die is gericht op het verminderen van de schade-
lijkheid van afval dat al is ontstaan).

Een tweede reden voor de overheid om technologische ontwikkeling te
beinvloeden ligt in het feit dat bij beslissingen van economische actoren met
betrekking tot onderzoek en ontwikkeling bepaalde categorieEn van onder-
zoek buiten beschouwing blijven. Onderzoek dat pas op langere termijn
resultaten oplevert is daarvan een voorbeeld. Uit industriepolitieke overwe-
gingen kan de overheid besluiten dergelijke technologische ontwikkelingen te
stimuleren.

Om soortgelijke redenen kunnen ook niet-overheidsactoren gemotiveerd
zijn om invloed uit te oefenen Op teChnologische verandering.

4.2. Netzwerktbeorie van innovatie
In haar Studie naar innovatieprocessen combineert Roobeek (1987, 1988)
verschillende elementen tot een geintegreerd innovatieconcept. De begrippen
sleuteltechnologiean en technologiewebben verwijzen naar bredere patronen
van innovatie, die voor deze Studie minder relevant zijn. Twee andere bouw-
stenen die Roobeek gebruikt zijn dat echter in potentie wel.

In de eerste plaats betrekt Roobeek institutionele voorwaarden en maat-
schappelijke krachten in haar analyse van innovatieprocessen. Zij werkt dit
vooral uit in termen van door de overheid gevoerd technologiebeleid; haar
dissertatie richt zich op de analyse van wat zij de technologiewedloop tussen
landen noemt. Institutionele voorwaarden en maatschappelijke krachten
werken in die analyse overigens op nationaal niveau; zij vormen onderdeel
van de verklaring waarom bepaalde landen in de technologiewedloop
succesvoller zullen zijn dan andere landen.

In de tweede plaats schenkt zij aandacht aan relatie-patronen tussen onder-
nemingen die bij een bepaald innovatieproces zijn betrokken. Zij gebruikt
daartoe de in Frankrijk ontwikkelde 'fili8re'-benadering. "Onder de term
filiere wordt de gehele produktleeten van verschillende met elkaar samenhan-
gende kommercilfle en technische produktiestadia tot en met de consument
van het eindprodukt verstaan." (Roobeek, 1987: 130-1). In deze keten worden
interacties en afhankelijkheidsrelaties bestudeerd op hun invloed op het
innovatieproces.

Het werk van Hakansson sluit aan bij dit laatste punt. In zijn 'netwerkbe-
nadering' van het innovatieproces maakt hij het volgende onderscheid
(Hakansson, 1987: 6-7). Verticale samenwerking betreft de gezamenlijke
ontwikkeling door toeleverancier en afnemer. Deze relatie is vaak informeel,
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en maakt onderdeel uit van een langerlopende relatie. Horizontaal competi-
tieve samenwerking vindt plaats tussen concurrenten. Deze vorm kenmerkt
zich door een hogere graad van formalisatie en projectmatige organisatie.
Deze samenwerking kent meestal geen inbedding in een langerlopende
samenwerkingsrelatie, maar heeft wel een structurerende invloed op de
marktrelaties tussen de concurrenten, aldus Hakansson. Tenslotte wordt hori-
zontaal complementaire samenwerking onderscheiden. Daarbij is sprake van
samenwerking tussen producenten van complementaire produkten.

Meer specifiek ten aanzien van produktinnovatie werkt Hakansson (1987:
88-97) een perspectief uit dat nauw is gerelateerd aan de produktgerichte
benadering die in dit hoofdstuk centraal staat. Een produkt kan vanuit het
netwerkperspectief worden gezien als een stelsel van relaties tussen actoren,
activiteiten en middelen. Met een produkt zijn produktieve, consumptieve en
transactionele activiteiten verbonden. Deze activiteiten vergen middelen, die
worden gecontroleerd door verschillende actoren. Produktontwikkeling
betekent dat de relaties tussen deze activiteiten, middelen en actoren verande-
ren. Anderzijds wordt produktontwikkeling beznvloed door andere processen
die zich in dit netwerk afspelen, zoals bijvoorbeeld concurrentie. Voor een
individuele onderneming die aan produktontwikkeling wil doen betekent dit
dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het bestaande netwerk
daartoe technologische, sociale en logistieke barridres kan bevatten. In de
volgende hoofdstukken wordt ingegaan op theorieEn die kunnen worden
gebruikt om met name organisatorische barribres te analyseren.

4.3. Milieugericbte (produkt)innovatie
Als resultaat van de onderzoeksstimulering die in paragraaf twee is beschre-

ven zijn in Nederland verschillende beleidsstudies uitgevoerd waarin 'milieu-
gerichte' technologische verandering (in het bijzonder naar produkten)
centraal staat. Ook hierbij kunnen drie niveaus worden onderscheiden:
processen binnen ondernemingen, tussen ondernemingen, en processen
waarbij ook maatschappelijke- en overheidsactoren zijn betrokken.

A) binnen de onderneming: het gaat hier om de mate waarin ondernemingen
milieu-aspecten meenemen in hun produktontwikkeling, en de wijze waarop
dat wordt georganiseerd.

Schot et al. (1991) hebben bij ondernemingen uit de chemische industrie
onderzocht op welke wijze bij produktontwikkeling aandacht wordt besteed
aan milieu-aspecten. Binnen de onderzochte multinationale ondernemingen
maakt Schot (1991) een onderscheid tussen produktgroepen (divisies) en
RkD-afdelingen. Hij stelt dat binnen produktgroepen milieu-aspecten in
toenemende mate in de beschouwing worden betrokken. Produktgroepen
hanteren verschillende strategieen om milieu-aspecten in produktontwikke-
ling mee te nemen, vari8rend van het aanpassen van bestaande produkten via
het naast elkaar produceren van een 'milieuvriendelijk' en een 'gewoon'
produkt tot het zich actief bezighouden met het hergebruik van geproduceer-
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de produkten. Gemeenschappelijk element in deze strategie8n is dat milieu-
eisen weliswaar worden toegevoegd aan het pakket van eisen bij produktont-
wikkeling, maar dat bij de uitvoering daarvan wordt gestreefd naar aanpas-
sing van bestaande produkten in plaats van een verandering van bestaande
produktiepatronen. Daarbij geldt - een uitzondering daargelaten - dat geen
systematische inventarisatie van milieu-aspecten van alle produkten plaats-
vindt; veelal vindt die alleen plaats "(..) op ad-hoc basis voor specifieke
produkt/marktcombinaties die in de problemen zijn geraakt door externe
ontwikkelingen." (Schot, 1991: 173).

Ten aanzien van R&D-afdelingen van chemische multinationale onder-
nemingen stelt Schot dat het overgrote deel van hun activiteiten plaatsvindt
in betaalde opdracht van produktgroepen; slechts een klein deel van de
middelen kan vrij worden aangewend. De koppeling tussen RND doelstellin-
gen en de strategie van een produktgroep is het resultaat van onderhandelin-
gen tussen beide partijen. Hij concludeert dat bij het formuleren van doelstel-
lingen van een RkD-project milieu-aspecten niet routinematig aan de orde
worden gesteld. Dit gebeurt alleen als daartoe door - in de toekomst te
verwachten - externe ontwikkelingen aanleiding is (Schot, 1991: 175). R&D
afdelingen brengen niet zelf milieu-doelstellingen in in het onderhandelings-
proces. Wanneer de doelstelling van een R&D-project vastligt, dan spelen
milieu-aspecten wel een belangrijke rol. In een vroeg stadium van de uitvoe-
ring van projecten worden potentiBle milieu-effecten beoordeeld. Aan die
beoordeling kunnen vergaande gevolgen worden verbonden (blokkering van
de produktontwikkeling) (zie ook Boons, 1994).

In het kader van een beleidsstudie naar milieugerichte produktontwik-
keling zijn demonstratieprojecten gestart bij elf ondernemingen van verschil-
lende grootte. Daarin werd gekeken naar de voorwaarden waaronder ontwer-
pers binnen bedrijven milieu-aspecten als geintegreerd onderdeel in produkt-
ontwikkeling kunnen meenemen (Cramer et al., 1994: hoofdstuk 2). Uit de
projecten worden conclusies getrokken over de bereidheid en de capaciteit
van bedrijven om de weg van milieugerichte produktontwikkeling in te        
slaan. Voor wat betreft de bereidheid blijken strategisch-economische
overwegingen cruciaal; als milieu-effecten van een produkt daarop van
invloed zijn, dan worden zij door ondernemingen in de beschouwing
betrokken. Er zijn dus geen aanwijzingen voor systematische milieu-gerichte

. produktontwikkeling. Met betrekking tot de capaciteit constateren de
j         onderzoekers dat informatie en deskundigheid in belangrijke mate ontbreken.

Het gaat hier onder meer om het verwerven van inzicht in de milieu-effecten
van het produkt, de beoordeling daarvan en de economische consequenties
van milieu-vriendelijker produkten (bijvoorbeeld de vraag of dergelijke
produkten extra marktaandeel opleveren).

(b) tussen ondernemingen/marleten: kenmerkend in dit onderzoek is dat
expliciet wordt aangenomen dat het proces van produktontwikkeling plaats-
vindt binnen een netwerk van actoren.
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In een case-study binnen de auto-industrie werken den Hond et al. (1992)
kernbegrippen uit de innovatieliteratuur uit in relatie tot materiaalverande-
ring. Daarnaast passen zij de netwerkbenadering toe in hun studie. Ten
aanzien van materiaalverandering in de auto-industrie komen Zij tOt de
conclusie dat er een sterke scheiding bestaat tussen de ontlve,pcontext en de
verfeerkingscontext. Rond het ontwerp van auto's werken producenten en
toeleveranciers nauw samen; hetzelfde geldt voor de verwerking van afge-
dankte auto's, waar slopers, shredders en producenten samenwerkingsrelaties
onderhouden. Tussen deze beide netwerken bestaan echter nauwelijks
verbindingen. Een dergelijke verbinding wordt door de auteurs cruciaal
geacht om te komen tot produktontwikkeling waarin milieu-eisen adequaat
worden meegenomen.

In zijn onderzoek naar milieugerichte produktontwikkeling binnen de
chemische industrie heeft Schot (1991) tevens aandacht besteed aan relaties
tussen ondernemingen binnen de bedrijfskolom. Hij stelt dat samenwerking
tussen die ondernemingen noodzakelijk is voor de ontwikkeling van 'milieu-
vriendelijke' produkten. Daarbij kan informatie-uitwisseling een belangrijke
stimulerende factor zijn. Hij onderscheid daarin twee vormen. De eerste
vorm is productstewardsbip·, de toeleverancier verschaft de afnemer informatie
en andere diensten met betrekking tot een geleverde stof. In de chemische
industrie bestaan dergelijke programme's al vijf tot tien jaar. Zij zijn vooral
gericht op interne en externe veiligheid. De tweede vorm betreft milieucoma-
kersbip. Daarbij vraagt de gebruiker aan zijn toeleverancier gegevens over de
milieu-effecten van een geleverd produkt. Dit kan een eerste stap zijn op weg
naar het uitoefenen van druk op de toeleverancier, waaruit milieugerichte
innovatie kan resulteren, zo stelt Schot (1991: 178). In dergelijke gevallen, die
overigens ad-hoc voorkomen, zal uiteindelijk via onderhandeling en samen-
werking tussen afnemer en toeleverancier, en soms ook derden het proces
van produktontwikkeling worden ingezet. Motieven voor de afnemer om
met eisen te komen zijn het afwentelen van de gevolgen van regelgeving, het
anticiperen of reageren op markteisen en kostenreductie (Schot et al., 1991:
39).

Cramer, Dral en Roes (1991) hebben enkele andere bedrijfskolommen
(houtverduurzaming, drukinkten, cosmetica en tapijten) onderzocht op de
mate waarin informatie-uitwisseling over milieir-aspecten van produkten
plaatsvindt. Daaruit bleek dat nauwelijks sprake was van systematische
informatie-uitwisseling. Voor zover dat wel voorkwam was dat meestal
onderdeel van de uitvoering van kwaliteits- en veiligheidsprogramma's.

(c) andere maatscbappelijke partijen: de overheid tracht op verschillende wijzen
de technologische verandering te sturen met betrekking tot de milieu-effecten
van economische activiteiten. In paragraaf twee is uitgebreid ingegaan op een
van de beleidsinitiatieven die zich daarop expliciet richt: het op produkten
gerichte milieubeleid van het ministerie van VROM.

Een tweede beleidsgebied waarin de sturing van technologische verande-
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ring op milieu-effecten kan worden ingebed is het technologiebeleid. Door
Cramer et al. (1994) is bekeken in hoeverre door de Nederlandse overheid in
haar technologiebeleid milieugerichte innovatie expliciet wordt meegenomen.
Er blijken verschillende regelingen te bestaan, maar deze worden slechts bij
uitzondering toegepast op produktgerichte innovaties. Meestal staan procesin-
novaties centraal (Cramer et al., 1994: 53).

Met betrekking tot de rol die andere actoren dan de overheid kunnen
spelen in innovatie-processen waarbij milieu-effecten van produkten een rol
spelen is een onderzoek van Selderijk et al. (1991) van belang. Zij hebben van
tien produkten, varierend van koelkasten tot wasmiddelen, een milieugerela-
teerde verandering geanalyseerd. Daarbij lag de nadruk op de invloed die
door diverse actoren werd uitgeoefend op wat zij het 'maatschappelijk proces
van produktverandering' noemen. De conclusie is dat in de verschillende
fasen van dat proces verschillende clusters van actoren actief zijn (Selderijk et
al. 1991: 58-61). Zo spelen milieu-organisaties meestal een belangrijke rol in
de fase van probleemsignalering en berkenning: het ter discussie stellen van de
milieu-effecten van een produkt. Ook de overheid kan die rol vervullen. De
tweede fase omvat het onderzoek naar verbeteringen en bun consequenties. In
deze fase trachten vrijwel alle actoren om een oplossingsrichting te formule-
ren; de overheid kan overgaan tot het stimuleren van de ontwikkeling van
alternatieve produkten. Het gedrag van concurrenten kan op de individuele
onderneming van invloed zijn. Een volgende fase is het aanbieden van
alternatieven op de markt. Door de aandacht voor het probleem is het voor
een producent aantrekkelijk een alternatief op de markt te brengen. Invloed
van externe actoren is in deze fase gering. In de laatste fase, het instandbou-
den van alternatieven en verdergaande verbeteringen stimuleren, spelen consu-
mentenorganisaties een rol door informatieverstrekking aan consumenten, en
het uitzenden van signalen naar producenten.

5. Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de beleidswetenschappelijke, milieukundige en econo-
misch-sociologische contouren van de produktgerichte benadering van milieu-
vraagstukken geschetst. Op basis daarvan is het mogelijk om het kernbegrip
van deze studie - het proces van milieugerichte produktsubstitutie - te defini-
eren, en de waarde aan te geven van een institutionele analyse van dat
proces.

Zoals hierboven is uiteengezet verloopt de aanpassing of vervanging van een
produkt (produktsubstitutie) via mechanismen die zich afspelen binnen
ondernemingen, tussen economische actoren (ondernemingen en consumen-
ten), en tussen economische actoren en andere maatschappelijke actoren.

In deze studie staan processen van produktsubstitutie centraal waarbij de -
door relevante betrokkenen als zodanig ervaren c.q. gepercipieerde - milieu-
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effecten van het produkt of de alternatieven voor dat produkt een centrale
rol spelen. Dergelijke processen worden in deze studie milieugericbte produkt-
substitutie genoemd. Uitgaande van de substitutieladder kan produktsubstitu-
tie de vervanging van een produkt door een ander produkt met dezelfde
functie betreffen, of de verandering van de samenstelling van een produkt
met behoud van haar functie. Hieronder valt ook de aanpassing van een
produkt zodat hergebruik mogelijk wordt, of de omschakeling naar het
gebruik van gerecycled materiaal als grondstof voor een produkt. Centraal
kenmerk van de hier bedoelde processen is dat de aanpassing of vervanging
plaatsvindt op basis van een afweging van de milieu-effecten van her produkt
(in een bepaalde samenstelling) en de potentiele vervangers c.q. alternatieve
samenstellingen. In dergelijke processen van produktsubstitutie kunnen, zoals
hierboven is beschreven, verschillende fasen worden onderscheiden.

Op basis van de in paragraaf 3.2. geformuleerde argumenten ten aanzien van
het beoordelen van milieu-effecten van produkten, en het feit dat produkt-
vervanging het resultaat is van een sociaal proces, is duidelijk dat een analyse
van in de samenleving optredende processen van milieugerichte produktsub-
stitutie niet uitsluitend kan worden gebaseerd op een vergelijking van
produkt en substituut op ecologische en economische criteria. Het proces
van milieugerichte produktsubstitutie wordt gevormd door (1) de betrokken
actoren en hun strategiefn en (2) de institutionele context waarbinnen deze
actoren opereren. Beide factoren staan in deze studie centraal. In het volgen-
de hoofdstuk worden de uitgangspunten gepresenteerd op basis waarvan deze
factoren zullen worden bestudeerd.



3. basisconcepten institutionele analyse

1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de produktgerichte aanpak van milieuvraagstuk-
ken beschreven zoals die in de Nederlandse samenleving tot ontwikkeling is
gekomen. In de hoofdstukken drie, vier en vijf worden theoretische inzich-
ten gepresenteerd waarmee de toepassing van deze aanpak kan worden
geanalyseerd. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zal daarbij worden aangeslo-
ten bij recente ontwikkelingen op het grensgebied van de economie, sociolo-
gie en politieke wetenschappen. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan
op deze ontwikkelingen (paragraaf twee). Vervolgens wordt in paragraaf drie
het rationele actor-model gepresenteerd als het centrale uitgangspunt van
deze studie. Paragraaf vier gaat in Op theorievorming over instituties die op
basis van dit uitgangspunt zijn geformuleerd. In de slotparagraaf wordt op
basis van deze elementen het theoretisch raamwerk gepresenteerd dat in de
hoofdstukken vier en vijf wordt uitgewerkt.

2. Toenadering tussen economie, sociologie en politieke wetenschappen

Het onderzoeksobject van deze studie kan worden uiteengelegd in elementen
die het onderwerp van studie zijn van verschillende disciplines: economie,
sociologie en politieke wetenschappen. De grenzen tussen deze disciplines
zijn aan verandering onderhevig. De vroege economen - Adam Smith, John
Stuart Mill en Karl Marx - besteedden in hun werk aandacht aan economi-
sche, politieke en sociologische fenomenen en hun samenhang (Swedberg,

1990: 9). Al vroeg in de ontwikkeling van de sociale wetenschappen is echter

een splitsing in verschillende disciplines ontstaan. De disciplinaire grenzen
werden door wetenschappers strikt in acht genomen. Sinds de jaren vijftig,
en zeker de afgelopen twintig jaar, is echter in toenemende mate sprake van
een systematische uitwisseling van inzichten tussen beoefenaars van de
verschillende disciplines. In wat volgt wordt eerst de grens tussen de sociolo-
gie en de economie besproken; vervolgens komt de verhouding tussen de
economie en de politieke wetenschappen aan de orde.

Gedurende lange tijd is sprake geweest van een sterke arbeidsdeling tussen de
economie en de sociologie (Swedberg, 1990: 8-16; Van Zuthem, 1973: 2;
Friedland en Robertson, 1990: 4-6). De relatie tussen deze disciplines kan
globaal worden beschreven met het door Pareto benoemde onderscheid dat
de sociologie niet-rationeel handelen als onderzoeksobject heeft en de econo-
mie rationeel handelen bestudeert (Swedberg, 1990: 11). Een van de weinige
pogingen om deze scheiding te doorbreken is het werk van Parsons en
Smelser in de vijftiger jaren.
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De toenadering tussen deze twee disciplines in de afgelopen twee decennia
kent verschillende verschijningsvormen. Deze vormen kunnen worden
ondergebracht in twee categorie8n: een methodische en een inhoudelijke.

De methodische toenadering bestaat hoofdzakelijk uit een penetratie van
het economische paradigma binnen de sociologie. Daarbij gaat het in de
eerste plaats om de benadering die bekend is geworden als het economiscb

imperialisme (Swedberg, 1990: 5). Kenmerk van deze benadering is het
zonder verdere aanpassing toepassen van het neo-klassieke paradigma op
sociale verschijnselen. De studies van Gary Becker naar discriminatie van
minderheden en van de taakverdeling binnen gezinnen zijn hiervan het
bekendste voorbeeld. Deze benadering wordt sterk bekritiseerd vanwege de
discrepanties tussen de door Becker gegenereerde voorspellingen en de
realiteit (Collins, 1988: 354).

Een tweede methodische invloed van de economie op de sociologie komt
tot uitdrukking in de rationele keuze sociologie. De beoefenaars van deze stro-
ming binnen de sociologie, zoals Elster en Coleman, nemen het actor-model
uit de economie als basis voor de verklaring van sociale verschijnselen. Meer
dan vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde benadering zijn zij bereid
om dat model aan te passen.

Bij de inhoudelijke toenadering tussen de beide disciplines is sprake van een

meer gelijkwaardige invloed. Door een aantal sociologen is in de afgelopen
jaren gebroken met een lange traditie om economische verschijnselen te
verwaarlozen als onderzoeksobject. De resultaten van hun onderzoek zijn
bijeengebracht door Granovetter en Swedberg. Zij formuleren de volgende
drie uitgangspunten van deze nieu ee economiscbe sociologie (Granovetter en
Swedberg, 1992: 6-19).

(1) Economiscb bandelen is een vorm van sociaal bandelen. Economisch
handelen, dat wordt gedefinieerd als handelen dat betrekking heeft op de
keuze van schaarse middelen die alternatieve toepassingen hebben, kent naast

puur rationele motieven ook niet-rationele motieven. Het streven naar macht
en status zijn daarvan voorbeelden. De economie zou ten onrechte dergelijke
motieven vereenzelvigen met niet-economisch handelen, en economisch
handelen koppelen aan rationele motieven.

(2) Economiscb bandelen vindt plaats in een sociale context. Economisch
handelen kan niet uitsluitend worden verklaard vanuit individuele motieven;
de relaties tussen actoren zijn een noodzakelijk onderdeel van die verklaring.
Dit uitgangspunt verwijst naar het concept 'embeddedness' zoals dat door
Granovetter (1985) is uitgewerkt. Granovetter en Swedberg geven hierbij het
netwerkbegrip een centrale plaats.

(3) Economiscbe instituties zijn sociale constructies. De co6rdinatie van
economisch handelen door middel van bijvoorbeeld markten en onderne-
mingen is het resultaat van een sociaal proces.

Deze laatste propositie haakt aan bij een ontwikkeling die zich in de econo-
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mie heeft voorgedaan. Deze ontwikkeling is gebaseerd op onvrede van
verschillende economen met de gebrekkige verklaringen die op basis van het
neo-klassieke paradigma worden geformuleerd omtrent een aantal economi-
sche verschijnselen. Hun conclusie is dat het negeren van de institutionele
inbedding van economische verschijnselen binnen de neo-klassieke economie
verantwoordelijk is voor dit falen. Het centrale thema van deze benadering,
die bekend staat als de nieuve institutionele economie, is dan ook de verkla-
ring van instituties en hun effecten op economisch handelen. Een van de
uitgangspunten in deze benadering is het bestuderen van de consequenties
van het optreden van transactiekosten, een begrip dat door Ronald Coase

(1937) is geintroduceerd in de economie.

Ook de relatie tussen politieke en economische fenomenen, die bij Marx,
Smith en Mill expliciet en systematisch aan de orde kwam, is door een
scheiding in disciplines onderbelicht gebleven. Sinds de jaren vijftig is daarin
verandering gekomen.

Ordeshook (1990) bestrijdt de stelling dat daarbij sprake is van economisch
imperialisme. In de eerste plaats hebben politicologen als Dahl, Bentley en
Lindblom zich in de periode voorafgaand aan het veronderstelde 'imperialis-
me' impliciet gebaseerd op het rationele keuze-paradigma. Met het werk van
Olson, Arrow en Buchanan en Tullock werd de toepassing van dit paradig-
ma op politieke verschijnselen slechts geifxpliciteerd. Een tweede argument
dat pleit tegen het bestempelen van de toenadering als imperialisme, is dat al
snel economische modellen werden omgevormd om ze toe te passen op
politieke verschijnselen. Tevens hebben economisch georiEnteerde politieke
wetenschappers een belangrijke bijdrage geleverd  aan de ontwikkelingvan  de
speltheorie, een door economen aanvankelijk verwaarloosd terrein (Ordes-
hook, 1986).

In het kader van de 'rationele keuze-politicologie' is het zogenaamde new
institutionalism een van de meestbelovende ontwikkelingen. Deze benadering
vestigt de aandacht op de beperkende factoren (instituties) waaraan het
politiek handelen van rationele actoren onderhevig is. Daarrnee wordt een
brug geslagen naar de meer sociologische benadering van de politicologie die
tot de jaren vijftig overheerste (Ordeshook,   1990:  24-5).

Het is duidelijk dat wanneer economische verschijnselen en hun inbedding
vanuit de rationele keuze sociologie worden bestudeerd, aansluiting kan
worden gezocht bij de nieuwe institutionele economie (zie ook Kerstholt,
1994). Ook binnen de politieke wetenschappen komt een institutionele
benadering tot ontwikkeling die daarop nauw aansluit. De hierboven
geschetste ontwikkelingen bieden dan ook de mogelijkheid om het object dat
in deze studie centraal staat vanuit deze disciplines op een geintegreerde wijze
te bestuderen. De uitgangspunten voor een dergelijke benadering worden
hieronder geschetst.
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3. Methodologisch individualisme en basisprincipes van de rationele
keuze-theorie

Een belangrijk uitgangspunt voor deze studie is het methodologisch indivi-
dualisme; "(..) the view that all institutions, behavioral patterns, and social
processes can in principle be explained in terms of individuals only: their
actions, properties, and relations." %1ster, 1986: 22). De belangrijkste reden
die aan deze eis ten aanzien van verklaringen ten grondslag ligt is dat de kans
op een juiste verklaring toeneemt naarmate de 'time-lag' tussen de verklaarde
en de verklarende variabele wordt gereduceerd (Elster, 1985: 5; 1983: 23-4).
Voor de sociologie betekent dit dat geen genoegen kan worden genomen met
de verklaring van collectieve verschijnselen - de te verklaren variabelen van
de sociologie - uit andere collectieve verschijnselen. Het methodologisch
individualisme stelt dat een verklaring van een collectief verschijnsel uiteinde-
lijk moet berusten op handelingen van individuele actoren. Dergelijke
handelingen moeten vervolgens weer worden verklaard uit eigenschappen
van die actoren en hun relaties. De vorm die een dergelijke verklaring moet
aannemen wordt door Boudon beschreven als het 'weberiaanse paradigma'
(Boudon, 1986: 29-32). Daarin vormt een handelingssituatie de (macro-)con-
text waarbinnen die handelingen plaatsvinden.

Actoren moeten in deze benadering uiteindelijk worden opgevat als
individuele personen. Het is echter niet ongebruikelijk bij de verklaring van
sociale verschijnselen op 'meso'-niveau organisaties als actor op te vatten.
Elster stelt ten aanzien van de door het methodologisch individualisme
gestelde eis: "(..) in many cases it would be impractable to try to carry it out.
To understand the interaction among a large number of firms, one probably
has to treat each firm as if it were an indivisible agent, although its decisions
are really the outcome of complex internal processes." (Elster, 1989b: 74).

Aanhangers van het methodologisch individualisme worden nogal eens
geconfronteerd met de kritiek dat sprake is van het reduceren van sociale
verschijnselen tot psychologische processen, waarbij uiteindelijk het bestaans-
recht van de sociologie ter discussie komt te staan. Cruciaal in het pareren
van deze kritiek is het expliciet opnemen van relaties tussen individuele
actoren in de definitie van het methodologisch individualisme. Daarmee
wordt verwezen naar de centrale eenheid van analyse binnen de sociologie:
interactie (Turner, 1988: 3). Daarmee is ook duidelijk de grens tussen

sociologie en psychologie aangegeven.

3.1.    Intentionele   verklaring   en    de   rationele   keuze-tbeorie:    bet   rationele   actor-
model
De verbinding tussen individuele handelingen en de eigenschappen van
individuele actoren kan worden gelegd met behulp van een intentionele
verklaring. Een dergelijke verklaring geeft aan dat de handeling werd uitge-
voerd met als doel het tot stand brengen van een bepaalde situatie. Daarbij is
het specificeren van een doelste#ing niet voldoende; tevens moeten de
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denkbeelden worden aangegeven, op basis waarvan de betreffende actor
aanneemt dat die handeling leidt tot het door hem nagestreefde doel (Elster,
1983: 70).

De rationele keuze-theorie geeft een mogelijke invulling van dit verkla-
ringsmodel. In deze theorie wordt aangenomen dat elke actor beschikt over
een 'feasible set', een aantal handelingsalternatieven dat wordt bepaald door
de 'constraints' waaraan de actor is onderworpen. Naast deze handelingsal-
ternatieven beschikt de actor over een aantal preferenties waarin een orde-
ning kan worden aangebracht. Volgens de rationele keuze-theorie is de
handeling die wordt uitgevoerd het resultaat van een keuzeproces, waarin de
alternatieven worden beoordeeld op hun bijdrage aan het bereiken van het
Illeest geprefereerde doel. Het handelingsalternatief dat het best bijdraagt aan

het bereiken van deze doelstelling wordt vervolgens gekozen. Rationaliteit
wordt in dit model dus opgevat als nutsmaximaliserend handelen. Aan deze
set van assumpties omtrent individueel handelen wordt veelal de term
rationele actor-model toegekend.

Elster (1983: 75) onderscheidt twee vormen van rationaliteit. Rationaliteit
in enge zin betreft het komen tot de meest optimale keuze gegeven bepaalde
denkbeelden omtrent de wijzen waarop een actor zijn doelstelling kan berei-
ken en de situatie waarin hij/zij zich bevindt. Onjuiste aannamen van de
actor op een van deze beide punten, maar rationele keuzen op grond van die
aannamen zijn dus binnen het 'enge' rationaliteitsconcept niet uitgesloten.
Rationaliteit in brede zin vereist tevens dat het verzamelen van informatie, en
de vorming van denkbeelden op basis van die informatie, op rationele wijze
plaatsvindt. In het rationele actor-model wordt rationaliteit in enge zin
opgevat.

Van verschillende kanten is kritiek uitgeoefend op dit model als basis voor
de verklaring van sociale verschijnselen. Hieronder worden de voor deze
studie relevante kritiekpunten - en de bijbehorende tegenargumenten -
weergeven.

Een deel van de kritiek op het rationele actor-model richt zich op onrea-
listische assumpties zoals het beschikken over volledige informatie omtrent
de wijze waarop actoren hun doelstellingen kunnen bereiken en over de
strategieBn van andere actoren. Deze kritiek is terecht wanneer het gaat om
het actor-model zoals dat in de neo-klassieke economie en minder recente
varianten van de rationele keuze sociologie wordt gehanteerd. Binnen de
benaderingen die in deze studie centraal staan vormt het feit dat actoren niet
over volledige informatie beschikken juist 66n van de centrale aandachtspun-
ten. Een van de uitgangspunten van de nieuwe institutionele economie is
bijvoorbeeld dat kosten zijn verbonden aan het tot stand brengen van
transacties. Die kosten worden gevormd door de middelen die actoren moe-
ten besteden om informatie te verkrijgen over het onderwerp van de transac-
tie, en het handelen van de andere partij voor, gedurende en na die transactie
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(Eggertsson, 1990: 15).
Williamson (1975) baseert zijn analyse van organisatievormen op transac-

tiekosten. Vanwege deze kosten, die voortvloeien uit het feit dat de actor
geen volledige informatie bezit (c.q. kosten moet maken om die informatie te
verwerven), past hij het rationele actor-model ingrijpend aan. Hij hanteert
namelijk 'bounded rationality' als modificatie van het neo-klassieke actor-
model. Het is de vraag of dit noodzakelijk is. Eggertsson (1990: 77) stelt dat
"[o]bservations that seem to suggest that individual behaviour in certain areas
is inconsistent with the rational-choice model are often mistaken because the
evaluation is made in terms of full information. What appears as a casual
approach to decision making - for example, consistent with Simon's principle
of "satisficing" - can be explained in terms of maximization and rational
choice when transaction costs are taken into account."   Naar de mening  van
Eggertsson kan individueel handelen in situaties van onzekerheid adequaat
worden gemodelleerd met behulp van het rationele keuze-model, zeker ten
opzichte van alternatieve modellen.

De kritiek dat het model slechts in beperkte mate overeenkomt met de
werkelijkheid zoals die uit psychologisch onderzoek naar voren komt kan als
volgt worden gepareerd. In de sociologie (en ook in de economie en de
politicologie) dient het model namelijk niet als verklaring voor het handelen
van individuen sec, maar als onderdeel van verklaringen van sociale verschijn-
selen op een boven-individueel niveau (Lindenberg, 1990). Een oordeel over
het rationele actor-model als bouwsteen voor de verklaring van sociale ver-
schijnselen moet dan ook worden gebaseerd op de verklarende kracht die het
model bezit. Daarbij doet zich echter een lastiger probleem voort. Er bestaat
namelijk verschil van mening over de vraag of het rationele actor-model in
alle gevallen het model met de meest verklarende kracht is. In een aantal
gevallen kan bijvoorbeeld een model van normgeleid gedrag betere resultaten
opleveren. Zo stelt Boudon (1986: 45) voor om per geval te beslissen welk
model moet worden gekozen.

Een voor deze studie belangrijke variant van deze redenering wordt door
Field (1979) verwoord. Hij betoogt dat handelen binnen bestaande regels

adequaat kan worden gemodelleerd met behulp van het rationele actor-
model. Bij een verklaring van het veranderen van die regels zou het model
echter niet bruikbaar zijn. In de politieke wetenschap zijn over dit onder-
werp uiteenlopende standpunten ingenomen (In 't Veld en Kraan, 1991).
Interessant is de positie van Buchanan, die politieke beslissingen indeelt in
twee categorieEn: beslissingen op het constitutionele niveau en beslissingen
op het post-constitutionele niveau. Deze categorie8n vereisen een verschillen-
de theoretische benadering. Beslissingen op het constitutionele niveau hebben
betrekking op juridisch-institutionele en constitutionele structuur van de
politieke gemeenschap. Deze beslissingen zijn het onderwerp van een
normatieve benadering, waarin individueel handelen wordt opgevat als geleid
door morele motieven. Beslissingen op het post-constitutionele niveau
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bepalen economische en politieke processen binnen de structuur van de
gemeenschap. Deze beslissingen zijn onderwerp van een positieve benadering,
waarin individueel handelen wordt gemodelleerd met behulp van het ratione-
le actor-model.

Afhankelijk van de begrenzing van het constitutionele niveau beperkt deze
benadering de reikwijdte van het rationele actor-model. In het vervolg zal
hierop worden teruggekomen.

4. Rationele keuze-theorie en instituties

In een institutionele benadering die het methodologisch individualisme en
het rationele actor-model als uitgangspunt neemt, vinden instituties hun
plaats in de 'constraints' die de 'feasible set' van de actoren bepalen. Knight
(1992: 54) definieert op basis van de hierboven beschreven aannamen sociale
instituties dan ook als:

"
(..)  sets of rules that structure social interactions in particular  ways.

These rules (1) provide information about how people are expected to act
in particular situations, (2) can be recognized by those who are members
of the relevant group aS the rules to which others conform in these
situations, and (3) structure the strategic choices of actors in such a way as
to produce equilibrium outcomes."

Deze definitie omvat naast schriftelijk vastgelegde regels, zoals bijvoorbeeld
wetgeving, contracten tussen economische actoren en spelregels van het
schaakspel, ook regels als de omgangsvormen die in een bepaalde cultuur
tussen mensen gelden.

Een belangrijk element van de definitie is dat het gaat om regels die door
meerdere van de betrokken actoren worden gedeeld. Een van de redenen
hiervoor is de wens om tautologische verklaringen te vermijden. Dergelijke
verklaringen kunnen worden geformuleerd wanneer instituties worden
opgevat als regelmatig terugkerende handelingen. In deze studie wordt dan
ook gesproken van een sociale institutie wanneer de regels bekend zijn bij de
actoren (Kiser en Ostrom, 1982: 179-80).

Zoals uit de bovenstaande definitie blijkt, beperken instituties de keuzemoge-
lijkheden van actoren. Zij vergroten op die manier de voorspelbaarheid van
het handelen van die actoren. Instituties spelen dus een belangrijke rol in het
afstemmen van individuele handelingen. Met name in situaties van strategi-
sche interdependentie (zie hoofdstuk 1) is die functie cruciaal.

Een verklaring van het ontstaan en voortbestaan van instituties die uitgaat
van het rationele actor-model start met de assumptie dat instituties alleen tot
stand komen en voortbestaan wanneer de daarmee verbonden voordelen
voor individuele actoren opwegen tegen de kosten die individuele actoren
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daarvoor moeten maken.
Een verklaring van instituties dient de volgende drie vragen te beantwoor-

den: (1) waarom ontstaan instituties in een situatie waarin geen regels
bestaan, (2) onder welke voorwaarden blijven eenmaal gevormde instituties
voortbestaan, en 0) op welke wijze veranderen instituties. Vervolgens kan
worden aangegeven wat de effecten zijn van instituties op individueel
handelen, en daarmee op sociale verschijnselen.

Hieronder worden enkele theorieEn besproken die op een of meer van
deze vragen een antwoord hebben geformuleerd. Gezien de probleemstelling
van deze studie wordt de nadruk gelegd op de derde vraag. Overigens komen
in volgende hoofdstukken de voor deze studie relevante inzichten van de
betreffende auteurs in detail aan de orde. Hier wordt de algemene lijn van
hun betoog weergegeven. Tevens wordt kort ingegaan op enkele alternatieve
institutionele benaderingen die in het vervolg buiten beschouwing worden
gelaten.

4.1.   EmciEnte  instituties
Door verschillende auteurs wordt het ontstaan en voortbestaan van institu-
ties verklaard uit de functie die zij vervullen. In de meest vergaande vorm
wordt daarbij geredeneerd dat wanneer rationele actoren instituties tot stand
brengen, deze instituties uiteindelijk de meest efficiEnte vorm van afstemming
van individuele handelingen zijn (zie voor een kritische beschouwing Knight,
1992: 9 en 30-34; Kerstholt, 1994: 43-44). Daarbij kan efficiEntie op verschil-
lende wijzen worden ingevuld. De minimalisering van transactiekosten is een
veel gehanteerde operationalisatie. Het werk van Williamson (1975, 1986) is
hiervan een goed voorbeeld. Hij formuleert een theorie over de vorm die de
afstemming van economische handelingen zal aannemen, waarbij de keus
bestaat tussen de markt en organisatie. Volgens Williamson zal de vorm
worden gekozen de minste transactiekosten met zich meebrengt.

Terecht wordt deze vanzelfsprekende efficiantie sterk bekritiseerd (Grano-
vetter en Swedberg, 1992: 14-16; Knight, 1992: 108-122). Wanneer geen
mechanisme wordt genoemd waarlangs individueel rationele actoren toI een
sociaal efficidnte institutie komen, dan is sprake van een onvolledige functio-
nalistische verklaring. Sommige auteurs betogen dat inefficidnte instituties
kunnen worden gecrelerd, maar dat in de competitie tussen die instituties
uiteindelijk de meest efficifnte vorm overblijft. Anderen betogen dat externe
invloeden, zoals interventies van de overheid, het proces van effici8nte
institutievorming vaak in de weg staat (North, 1981). Daarbij blijft de
verklaring van het ontstaan van instituties echter gebaseerd op de positieve
effecten voor alle betrokken actoren.

4.2. Instituties en economiscbe groei
Nobelprijswinnaar Douglass North is een van de auteurs die in zijn vroegere
werk (1973) de bovenstaande benadering mede heeft ontwikkeld. In zijn
latere werk neemt North nadrukkelijk afstand van de efficiBnte institutie-
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hypothese. Institutions, Institutional Change and Economic Performance
(North, 1990) bevat de meest uitgewerkte inzichten van North. Centraal
staat de vraag naar de oorzaak van verschillen in prestaties van de economie
van verschillende landen. Op basis van het neo-klassieke paradigma zijn
dergelijke verschillen, zeker over langere tijd, niet te verklaren. North geeft
aan op welke wijze de institutionele inbedding van economische activiteiten
van invloed is op de economische prestaties van een land.

Hij baseert zich daarbij op het optreden van transactiekosten als gevolg
van de beperkte informatie die economische actoren bezitten. De mate
waarin transactiekosten zich voordoen is afhankelijk van de instituties
waarbinnen economisch handelen plaatsvindt. Deze invloed verloopt in
hoofdzaak via de onzekerheidsreductie die regels met zich meebrengen.
Contracten, toedeling van eigendomsrechten en patentrecht reguleren
economisch handelen en maken het daarmee voorspelbaar. Naarmate
instituties deze functie beter vervullen zullen de transactiekosten minder
hoog zijn.

Naast regels die het economisch handelen betreffen bestaan er politieke
regels. Deze regels hebben betrekking op het handelen van 'de staat'. De
staat formuleert eigendomsrechten, en oefent daarmee een belangrijke
indirecte invloed uit op economisch handelen. Tevens draagt de staat zorg
voor het afdwingen van economische regels.

In het vervolg van zijn betoog neemt het onderscheid tussen instituties en
organisaties een belangrijke plaats in. Alhoewel ook organisaties kunnen
worden gekarakteriseerd als stelsels van regels, legt North de nadruk op het
feit dat organisaties doelgericht zijn: organisaties:   " (..) are groups of individu-
als bound by some common purpose to achieve objectives." (North, 1990: 4)
Organisaties verhouden zich tot instituties zoals een sportteam zich verhoudt
tot de regels van het spel. Organisaties zullen binnen de bestaande set van
regels trachten hun nut te maximaliseren.

Naast nutsmaximalisering binnen bestaande regels kunnen situaties optre-
den waarin actoren zijn gemotiveerd om instituties te veranderen. Vanuit de
rationele keuze-theorie is het uitgangspunt dat actoren daartoe zullen
besluiten wanneer de individuele kosten van verandering, samen met een
vergelijking van de kosten en baten van de oude en de nieuwe regels, daartoe
aanleiding geeft. Bij de verandering van economische regels zullen politieke
regels het raamwerk vormen waarbinnen dit proces zich afspeelt.

Een laatste element uit het conceptuele kader van North is het concept
ideologie, dat hij definieert als "(..) the subjective perceptions (models,
theories) all people possess to explain the world around them." (North, 1990:
23) Dergelijke modellen kunnen door enkele individuen worden gedeeld,
maar kunnen ook door grote groepen worden aangehangen. De complexiteit
van de omgeving waarin actoren opereren vormt, in combinatie met de niet-
optimale informatieverwerkingscapaciteit van individuen, de aanleiding voor
het bestaan van dergelijke subjectieve weergaves van de realiteit.



45

Met behulp van deze bouwstenen is North in staat aan te geven op welke
wijze de economie van verschillende landen zich verschillend Ontwikkelt, en
waarom landen met relatief matige economische prestaties moeilijk kunnen
veranderen.

Binnen een bestaande set van economische regels zullen organisaties
trachten hun nut te maximaliseren. Wanneer sprake is van een complexe set
van regels dan zijn hun effecten moeilijk te voorspellen. Dit betekent dat
zich ten aanzien van de 'benutting' van instituties leereffecten zullen voor-
doen bij organisaties. Daarbij zal tevens de technologische ontwikkeling
worden betrokken; organisaties zullen naar technologische oplossingen
zoeken die binnen de set van regels bijdragen aan nutsmaximalisatie. Dit
impliceert dat technologische ontwikkeling mede wordt bepaald door
bestaande instituties. Op vergelijkbare wijze worden economische regels door
actoren veranderd. Wanneer, afgemeten aan de bestaande situatie, het voor
hen individueel voordelig is verandering van die regels na te streven, dan
zullen zij dat doen. De machtsverschillen tussen betrokken actoren bepalen
mede het resultaat van dit veranderingsproces (North, 1990: 79).

North schetst hiermee de pad-afhankelijkheid van institutionele verande-
ring. Bestaande regels vormen het uitgangspunt waartegen veranderingen
worden beoordeeld, en kennisontwikkeling, zowel ten aanzien van technolo-
gische oplossingen als ten aanzien van institutionele vormen en hun effecten,
wordt door bestaande regels bepaald. Op basis daarvan worden verschillen
tussen de economische prestaties van verschillende landen, en het voortbe-
staan van die verschillen, verklaard.

Op het betoog van North is de volgende kritiek te formuleren. Uiteindelijk
blijft bij hem de vraag naar het ontstaan van instituties onbeantwoord.
Weliswaar stapt hij af van de efficiEnte institutie-hypothese, maar hij stelt
slechts op deelpunten andere verklaringen voor, zodat een volledige verkla-
ring ontbreekt. North beseft dit, en hij betoogt dat aanpassing van het
rationele actor-model noodzakelijk is voor een omvattende verklaring van
instituties (North,   1990:    17-26).   Het   werk van Knight ontkracht die opvat-
ting.

4.3. Instituties en sociaal conflict
In Institutions and social conflict (1992) bouwt Jack Knight op kritische wijze
voort op de inzichten van North. Zijn beschouwing over het ontstaan en de
verandering van instituties start met de constatering dat, wanneer rationele
actoren gemotiveerd zijn tot het vormen van instituties, er zelden sprake is
van slechts 66n mogelijke vorm. Een voorbeeld daarvan is de wijze waarop
land wordt gemeten. Daarbij kunnen verschillende criteria worden geformu-
leerd, zoals de hoeveelheid land die een boerenfamilie nodig heeft om te
overleven, de hoeveelheid zaad die nodig is voor een bepaald niveau van
produktie, of de arbeidstijd die nodig is voor een bepaald produktieniveau
(Knight, 1992: 138). Bij de keuze voor 66n van deze mogelijkheden spelen de
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distributieve consequenties van de specifieke inst:ituties voor de betrokken
actoren een cruciale rol. Bepaalde instituties bevoordelen sommige actoren
ten opzichte van anderen. Het conflict tussen de betrokken actoren over die
vormen, waarbij elke actor streeft naar een voor hem zo gunstig mogelijke
institutionele vorm, bepaalt welke institutie uiteindelijk ontstaat. Het is
mogelijk, maar niet vanzelfsprekend, dat daarbij een efficiEnte vorm wordt
geselecteerd. In elk geval vormt niet de efficiiintie van de institutie, maar de
distributieve effecten ervan, de basis voor de verklaring van instituties.

De verklaring die Knight op deze constatering baseert verschilt voor
formele en informele instituties. Informele instituties worden door Knight
gedefinieerd als regels die tot stand komen zonder dat sprake is van de
aanwezigheid van een derde partij ('de staat') die afspraken tussen actoren
kan helpen afdwingen. Formele instituties maken wel van zo'n mechanisme
gebruik. Bij informele instituties moeten betrokken actoren derhalve op basis
van hun individuele kosten en opbrengsten gemotiveerd Zijn tot het vormen
en naleven van regels. De omvangrijke literatuur op het gebied van collectie-
ve actie geeft aan dat aan deze voorwaarde niet snel is voldaan (zie ook
hoofdstuk  vier).

Knight levert aan deze discussie een interessante bijdrage. Op basis van de
inzichten van Schelling (1960) en recente speltheoretische ontwikkelingen is
hij in staat het ontstaan en voortbestaan van informele regels te verklaren.
Daarbij worden die regels opgevat als het bijprodukt van distributieve
conflicten tussen actoren (Knight, 1992: 19). Een belangrijke algemene
conclusie daarbij is dat deze regels de machtsasymmetrie in de samenleving
weerspiegelen.

Formele instituties worden door Knight opgevat als regels die door de
staat worden afgedwongen. Dit kan rechtstreeks gebeuren, zoals bij de
controle en sanctionering van overheidsregelgeving. Daarnaast vallen hieron-
der regels die tussen partijen worden overeengekomen, maar waarvan in
geval van niet-naleving een beroep kan worden gedaan op de staat om
naleving af te dwingen. Een voorbeeld daarvan is een contract.

Ook voor formele regels geldt dat hun distributieve consequenties actoren
motiveren om ze te vormen of te veranderen. Een belangrijk verschil ten
opzichte van de vorming van informele regels is echter dat de staat erbij is
betrokken. Deze heeft eigen belangen die een rol spelen bij de vorming van
formele regels. Wanneer de staat als afdwinger van regels wordt benut, dan
kan zij daarvoor kosten in rekening brengen die door de betrokken actoren
moet worden opgebracht. Daarnaast kan de staat voor haar voortbestaan
belang hebben bij een enigszins effici8nt functionerende economie, en om die
reden bepaalde institutionele vormen prefereren. Daarbij moet worden
aangetekend dat 'de' staat een samengestelde actor is, waarvan de verschillen-
de delen ervoor kunnen zorgen dat een dergelijke algemene doelstelling niet
wordt nagestreefd.

Een belangrijk element uit het betoog van Knight is de relatie tussen
formele en informele regels. De aanleiding voor het vormen van formele
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regels is het functioneren van informele regels. Actoren die profiteren van de
informele regels kunnen de staat inschakelen om de naleving van die regels te
controleren. Zij zullen dat doen wanneer voor hen de opbrengsten van
betere naleving groter zijn dan de kosten die moeten warden gemaakt om de
formele regels op te stellen, alsmede de uitvoeringskosten van die controle
door de staat (ervan uitgaande dat die kosten door de staat worden doorbere-
kend).

Voor actoren die worden benadeeld door informele regels kan de vorming
van formele regels een mogelijkheid bieden de nadelen ongedaan te maken.
Die mogelijkheid kan zich voordoen omdat de machtsbalans tussen actoren
bij de vorming van formele regels anders is opgebouwd dan bij de totstand-
koming van informele regels (Knight,   1992: 192). Immers,  in het eerste geval
is die balans gebaseerd op de middelen met betrekking tot het articuleren van
eisen en het kunnen bieden van voordelen aan de staat. Bij informele regels
is de machtsbalans een afgeleide van het inhoudelijke probleem (bijvoorbeeld
de verhouding tussen werknemer en werkgever). Een andere mogelijkheid is
dat de staat optreedt als coalitiepartner van 66n van de partijen. Een laatste

mogelijkheid is die waarbij de staat als richtpunt dient. Waar de verandering
van diep verankerde informele instituties, zoals bijvoorbeeld de regels die de
verhouding tussen mannen en vrouwen mede bepalen, moeilijk is, kan de
staat dienen als een richtpunt voor de activiteiten van actoren die daarin
verandering willen brengen. Dit gaat op voor de emancipatiebeweging.

4.4. 'Nested games'
De verbinding tussen politieke en economische instituties, zoals die door
North en Knight wordt aangegeven, is door verschillende auteurs in de
politieke wetenschappen uitgewerkt. In deze paragraaf wordt het werk van
Tsebelis en van Kiser en Ostrom behandeld.

Op basis van een uitvoerige argumentatie kiest Tsebelis (1990) voor de
benadering van politieke fenomenen met behulp van de formele variant van
de rationele keuze-theorie: de speltheorie. Deze theorie analyseert strategisch
handelen van actoren (zie hoofdstuk 1) in een nauw omschreven situatie. Een
'spel' bestaat uit de actoren, hun mogelijke strategieEn en de mogelijke op-
brengsten die uit die strategieiin kunnen voortvloeien. Tsebelis constateert
dat het handelen van actoren in een aantal gevallen op het eerste gezicht niet
overeenkomt met de voorspellingen van het rationele actor-model. Een
voorbeeld daarvan is dat bij de keuze van een president waarbij drie kandida-
ten zijn, leden van een partij niet op hun eigen kandidaat stemmen. In plaats
van de conclusie te trekken dat het rationele actor-model dus moet worden
aangepast geeft Tsebelis aan dat deze discrepantie een gevolg is van het feit
dat de betreffende actoren hun handelen bepalen in relatie tot meerdere, met
elkaar verbonden spelen. Handelingen die in de context van 66n van die
spelen worden bezien en niet rationeel lijken, blijken dat wel te zijn als de
andere spelen in de beschouwing worden betrokken. In het genoemde voor-
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beeld kan de keuze zijn ingegeven door het feit dat de keuze van een
president in twee rondes plaatsvindt waarbij in de eerste ronde de kandidaat
met de minste stemmen afvalt. Wanneer de eigen kandidaat voldoende
stemmen heeft om de tweede ronde te halen, kan het rationeel zijn om de
zwakste concurrent mee te nemen naar de tweede ronde.

De koppeling tussen spelen kan twee vormen aannemen. In de eerste
plaats kan de opbrengst in een spel worden beYnvloed door de uitkomst van
een ander spel. Er is dan sprake van een spel in meerdere arena's (Tsebelis,
1990: 58). In de tweede plaats kunnen de regels van een spel het onderwerp
zijn van een spel van institutioneel ontwe,p. Zoals hierboven is uiteengezet
hebben die regels betrekking op de set van spelers, de toegestane hande-
lingen, de procedure die actoren moeten volgen, en de informatie die de
actoren ter beschikking staat. Dit spel van institutioneel ontwerp kan zelf
ook weer onderworpen zijn aan regels, maar de mate waarin dit spel is
geformaliseerd kan sterk verschillen. Aangezien de regels van een spel van
grote invloed zijn op de uitkomst kunnen actoren gemotiveerd zijn om die
regels te veranderen (Tsebelis, 1990: 94-97).

Specifiek aan het spel van institutioneel ontwerp in vergelijking met een
spel waarin rechtstreeks om opbrengsten wordt gespeeld is dat "(..) because
the expected life of institutions is much higher than the expected life of
policies, both the consequences of an institutional choice and the uncertainty
surrounding it are much more important elements in the calculations. (..)
The dilemma that follows for different players is whether they should try to
make a short-term and high-return investment or a long-term one with lower
rates of return." (Tsebelis, 1990: 98-100).

Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen e#iciinte en redistributie-
ve institutionele veranderingen. Het eerste type betreft instituties die ten
opzichte van de status quo het nut van 66n of meerdere betrokkenen ver-
hoogt zonder dat ha nut voor 66n van de betrokkenen wordt verminderd
(Pareto-efficiiintie). Redistributieve instituties verhogen     het    nut    van    een
bepaalde groep betrokkenen ten koste van het nut van andere betrokkenen
(Tsebelis 1990: 104). Welk type institutie de uitkomst zal zijn van een spel
van institutioneel ontwerp is volgens Tsebelis afhankelijk van de zekerheid
waarmee spelers weten welke positie zij onder de nieuwe regels zullen
innemen. Is dat zeker, dan zullen zij een institutie nastreven waarin voor die
positie maximale opbrengsten tot stand komen. Bestaat onzekerheid over die
positie, dan zullen actoren streven naar efficiEnte instituties (Tsebelis, 1990:
116-8). Vaak zullen institutionele veranderingen een gemengd karakter
hebben omdat deze (on)zekerheid partieel is.

Alhoewel de door Tsebelis genoemde onzekerheid zeker een rol speelt, is
de toekomstige positie die een actor inneemt slechts 66n van verschillende
elementen waarover onzekerheid kan bestaan. Daarnaast kan onzekerheid
bestaan over welke institutionele vormen in een bepaalde situatie mogelijk
zijn, en over toekomstige effecten van bestaande en alternatieve instituties.
Verder kan worden betoogd dat actoren, gegeven dergelijke onzekerheden,
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zullen kiezen voor eenvoudig te veranderen instituties. (Knight, 1992: 44-47
en 194).

Alhoewel Tsebelis zich alleen met de verklaring van politieke fenomenen
bezighoudt, is zijn benadering van 'nested games' eveneens van toepassing op
de relatie tussen economie en politiek (Tsebelis,    1990: 5). Daarbij    moet
worden aangetekend dat zijn werkwijze zeer gestileerd is. Zo vloeit uit het
conceptuele kader van Tsebelis voort dat het spel van institutioneel ontwerp
wordt gespeeld voorafgaand aan het spel waarin die regels gelden. Het is de
vraag of deze assumptie niet tot verkeerde conclusies leidt. Tevens worden
instituties hier uitsluitend opgevat als het resultaat van bewust ontwerp,
terwijl uit het voorafgaande het belang van informele instituties duidelijk is
geworden.

Een weergave van het gelaagde karakter van institutionele regels waarvoor
deze kritiek niet geldt is het model dat Kiser en Ostrom (1982 hebben
ontwikkeld. De basis van hun model is het rationele actor-model, waarin
actoren keuzes maken binnen een bepaalde besluitvormingssituatie. Deze
situatie wordt in belangrijke mate bepaald door de geldende formele en
informele regels. Deze kunnen worden verdeeld in de volgende categoriean:
regels met betrekking tot participatie, de verdeling van bevoegdheden,
toegestane handelingen en uitkomsten, de verdeling van informatie, eventuele
verbinding met andere besluitvormingssituaties en de aggregatie van individu-
ele uitkomsten (Kiser en Ostrom, 1982: 193-4).

Het model van Kiser en Ostrom bestaat uit verschillende analyse-niveaus.
Op het eerste niveau, het operationele niveau, zijn de directe handelingen en
strategie8n voor toekomstig handelen van actoren gesitueerd. Het tweede
analyse-niveau wordt het niveau van collectieve keuze genoemd. "Collective
decisions are made by officials (including citizens acting as officials) to
determine, enforce, continue, or alter actions authorized within institutional
arrangements." (Kiser en Ostrom,   1982: 208). Collectieve keuzen hebben  dus
betrekking op handelingen van actoren op het operationele niveau. Kenmer-
kend voor collectieve keuzen is de mogelijkheid om sancties op te leggen aan
actoren die niet conform die beslissingen handelen. Het derde analyse-niveau
van het model wordt het niveau van constitutionele keuze genoemd. De
keuzen die daar worden genomen hebben betrekking op de regels die gelden
op het niveau van collectieve keuze.

Op elk analyse-niveau worden individuele handelingen opgevat als het
resultaat van keuzes binnen institutionele regels. Dergelijke regels zijn voor
een deel het resultaat van processen op een ander niveau. Een ander deel van
de regels die op een bepaald niveau gelden zijn het resultaat van processen op
datzelfde niveau. Zij komen overeen met wat door Knight informele regels
zijn genoemd; zij zijn het bijprodukt van interacties tussen actoren op dat
niveau.

In feite vormt dit model van Kiser en Ostrom een combinatie van de door
Tsebelis theoretisch onderscheiden mogelijkheden van institutioneel ontwerp
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en spelen in meerdere arena's. Daarbij zijn verschillende verbindingen tussen
arena's c.q. niveaus denkbaar. Zo kunnen actoren - afhankelijk van regels ten
aanzien van participatie - zowel op het operationele niveau acteren als
deelnemen op het niveau van collectieve keuze. In dat geval kunnen zij een
meta-strategie hanteren waarin zij de handelingen in beide arena's co8rdine-
ren. Een andere mogelijkheid is dat de uitkomst van het operationele niveau
actoren motiveert om op het niveau van collectieve keuze actie te onderne-
men.

4.5. Alternatieve institutionele benaderingen
Om verwarring te voorkomen moet erop worden gewezen dat de hier
gevolgde benadering weinig overeenkomst vertoont met enkele stromingen
binnen de sociologie en economie die het concept 'institutie' als kernbegrip
hanteren. Een voorbeeld is de institutionele benadering in de beleidssociolo-
gie. Deze benadering, waarvan de dissertaties van Peper (1972) en van

Voorden (1975) de belangrijkste resultaten zijn, sluit aan bij sociologische
theorievorming rond het begrip institutionalisering in de jaren zestig en
zeventig. In de huidige sociologie neemt deze benadering, waarvan de
dissertatie van Zijderveld (1966) een voorbeeld is, geen belangrijke positie in.
Hetzelfde geldt voor de traditionele institutionele economie die in de jaren
twintig tot ontwikkeling kwam, en waarvan Commons en Veblen de
bekendste representanten zijn (Nagelkerke, 1992 geeft hiervan een overzicht).

Een meer recente theorie die in eerste instantie nauw verwant lijkt met het
theoretisch kader dat in deze studie wordt gehanteerd is de zogenaamde social

rule systems theory (Burns en Flam, 1987). Rond het kernbegrip 'rule system',
dat op vergelijkbare wijze wordt gedefinieerd als sociale instituties in deze
studie worden opgevat, wordt in deze theorie inzichten uit de sociologie en
sociale psychologie geTntegreerd. De theorie gaat uit van verschillende com-
plexen van regels, die in een situatie door een actor moeten worden toe-
gepast. In tegenstelling tot veel normgeori8nteerde theorie8n sluit de 'social
rule systems theory' sociaal conflict niet uit; conflict kan bijvoorbeeld ont-
staan doordat meerdere actoren zich baseren op tegenstrijdige complexen van
regels.

Om verschillende redenen wordt in deze studie deze theorie niet als
uitgangspunt genomen. In de eerste plaats wordt door bij de verklaring van
rule-systems een beroep gedaan op de sociale functie van regels. Zoals in het
voorafgaande is beargumenteerd is een verklaring die zich daarop baseert
onvoldoende. In de tweede plaats kan een analyse waarin verschillende
conflicterende regelssystemen worden gehanteerd leiden tot ad-hoc verklarin-
gen. Tenslotte is de 'social rule systems theory', in tegenstelling tot de in
paragraaf vier behandelde inzichten, geen onderdeel van een paradigma
waaraan door een groot aantal wetenschappers redelijk succesvol wordt
gewerkt.
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Tenslotte kan worden gewezen op internationaal vergelijkende studies,
waarin het begrip institutie een centrale plaats inneemt. Voorbeelden daarvan

zijn de vergelijking van Lane (1989) van arbeidsverhoudingen in Groot-
BrittanniE, Frankrijk en West-Duitsland en de door Whitley (1991) ontwik-
kelde 'business systems'-benadering. In deze studies worden instituties
opgevat als voor een land specifieke factoren als bijvoorbeeld het onderwijs-
systeem, het patroon van normen en waarden en de vormgeving van arbeids-
verhoudingen. Centrale stelling in dergelijke studies is dat deze instituties van
invloed zijn op de organisatie van economische activiteiten. Er is derhalve
een verwantschap tussen deze inzichten en de hierboven behandelde benade-

ring. Een belangrijk verschil is dat de nadruk wordt gelegd op het analyseren
van verschillen tussen landen, terwijl dynamische aspecten, dat wil zeggen

processen van institutionele verandering, onderbelicht blijven.

5.    Conclusie: een institutionele benadering van milieugerichte produkt-
substitutie

In dit hoofdstuk zijn bouwstenen uit verschillende disciplines bijeengebracht
die alle het rationele-keuze model als uitgangspunt hanteren. Weliswaar zijn
alternatieven voorhanden voor dit intentionele model, bijvoorbeeld in de
vorm van normgeleid gedrag (Elster, 19892,b; Knight,    1992:     14-16).    Een
belangrijke reden om voor het rationele actor-model te kiezen is het feit dat
het gebruik van dit model heuristisch waardevol is. Het model vormt een
'benchmark' waarop de analyse kan worden gebaseerd. De resultaten van die
analyse kunnen vervolgens aanleiding geven het model ter discussie te stellen.

Een tweede reden om te kiezen voor het rationele actor-model is dat het
in de disciplines die voor deze studie relevant zijn - economie, sociologie en
politieke wetenschappen - het uitgangspunt vormt voor belangrijke en
relatief succesvolle sub-stromingen. Het rationele actor-model is daarmee een
convergentiepunt tussen deze disciplines.

In dit hoofdstuk zijn verschillende institutionele benaderingen geschetst die
op het rationele actor-model zijn gebaseerd. De waarde van deze benaderin-
gen voor het onderzoeksobject van deze studie - het proces van milieugerich-
te produktsubstitutie - is de volgende.

In hoofdstuk twee is het substitutieproces gedefinieerd als de aanpassing of

vervanging van een produkt waarbij de milieu-effecten van het produkt of de
alternatieven voor dat produkt een centrale rol spelen. Dit proces, alsmede
de uitkomst ervan, is methodologisch te definieren als een macro-verschijnsel
dat het resultaat is van handelingen van individuele actoren en hun interac-
ties. Het proces en de uitkomst daarvan kunnen zowel een bedoelde uit-
komst zijn, als het onbedoelde (bij-) produkt van individuele handelingen die
met het oog op andere doelen warden uitgevoerd. Daarbij bestaat de moge-
lijkheid dat individueel rationele beslissingen leiden tot collectief sub-opti-
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male resultaten (Boudon, 1982). Dergelijke handelingen vinden plaats binnen
verschillende institutionele patronen, waarvan wordt aangenomen dat die
deze handelingen in belangrijke mate richting geven. De wijze waarop
institutionele factoren het handelen van individuele actoren en het daaruit
voortvloeiende proces van produktsubstitutie beinvloeden, alsmede de
verandering van die institutionele factoren, vormt de kernvraag van dit
onderzoek.

De inzichten van Knight, Tsebelis, en Kiser en Ostrom zullen in deze
studie dienen als uitgangspunten. Deze centrale positie kan tot uitdrukking
worden gebracht in een aanzet tot een conceptueel model.

Het proces van produktsubstitutie wordt in deze studie opgevat als een
stroom van besluitvormingsmomenten (Mintzberg, et al. 1976; Burns en
Flam, 1987: 268-74). Deze momenten   zijn het resultaat van handelingen  van
actoren en hun interacties binnen een set van regels. Op basis van het model
van Kiser en Ostrom vindt de analyse van die handelingen plaats op verschil-
lende niveaus. Een deel van de handelingen kan worden geplaatst op het
operationele niveau; het betreft handelingen en strategieen van actoren die
plaatsvinden binnen de levenscyclus van een produkt. Een ander deel van die
handelingen kan worden gekwalificeerd als een collectieve keuze; het gaat
om handelingen en strategiein gericht op het formuleren van regels die het
handelen op het operationele niveau mede vormgeven. In deze studie wordt,
in navolging van Knight, op dit niveau de formulering van regels gesitueerd
waarbij de overheid is betrokken.

Een belangrijke empirische vraag is in hoeverre de besluitvormingsmomen-
ten van een concreet substitutieproces zijn gesitueerd op 66n of op beide ni-
veaus. Wanneer zij op beide niveaus plaatsvinden is een aanvullende vraag of
zij simultaan dan wel sequentieel verlopen. Voor een verklaring van de
verdeling van besluitvormingsmomenten over de beide niveaus kan gebruik
worden gemaakt van de inzichten van Knight (paragraaf 4.3.).

Op dit moment moet het bij deze aanzet blijven. Met name het model van
Kiser en Ostrom, dat de basis vormt voor het hier gepresenteerde raamwerk,
wordt ook door henzelf gekwalificeerd als meta-theoretisch. In de twee
volgende hoofdstukken zullen theorieen worden gepresenteerd die kunnen
worden gebruikt om dit model in te vullen. Hiermee is de agenda voor de
beide volgende hoofdstukken bepaald. Daarin worden de achtereenvolgens
beide analytische niveaus - of, om met Tsebelis te spreken, beide arena's -
beschouwd.



4. institutionele analyse van economische proces-
sen: de produktketen

1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen twee arena's
waarbinnen actoren handelen. Processen van milieugerichte produktsub-
stitutie zijn het resultaat van handelingen van actoren in die twee arena's.
Een van die arena's, het operationele niveau, wordt gevormd door de
produktketen. Deze produktketen omvat de actoren, hun onderlinge relaties

en de regels die hun handelen richting geven voor zover die betrekking
hebben op een specifieke produktlevenscyclus.

De levenscyclus van een produkt bestaat uit een aantal fasen: grond-

stofwinning, de produktie van halffabrikaten, hulpstoffen en het eindpro-
dukt, consumptie, en de verwerking en dispositie van afval. In deze verschil-
lende fasen vindt een groot aantal handelingen plaats. In de meeste gevallen
zal dit handelen plaatsvinden in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid
(zie hoofdstuk een). In hoofdstuk drie is de conclusie getrokken dat institu-
ties het resultaat zijn van pogingen van actoren in dergelijke situaties voorde-
len van afstemming van handelen te realiseren. Daarbij spelen de distributie-
ve effecten van instituties en de machtsverhoudingen tussen actoren een

bepalende rol.
In dit hoofdstuk wordt allereerst een fundamenteel onderscheid in voorde-

len van afstemming besproken (paragraaf twee). Vervolgens worden    in
paragraaf drie theoretische inzichten behandeld die betrekking hebben op de
totstandkoming van afstemmingsmechanismen. Tenslotte worden deze
inzichten toegepast op de produktketen. Het uitgangspunt is de gedachte dat

een produktketen een samenstel is van dergelijke afstemmingsmechanismen
(paragraaf  vier).

2.    Voordelen van afstemming: publieke en private goederen

In dit hoofdstuk staan de manieren waarop actoren trachten de voordelen
van afstemming van hun handelen binnen de produktketen te realiseren
centraal. Dergelijke voordelen kunnen worden bereikt omdat er sprake is van
afhankelijkheid tussen de keuzes en handelingen van actoren, en de uitkom-
sten die door die handelingen teweeg worden gebracht. De manieren die
actoren ter beschikking staan kunnen worden verdeeld in twee basiscatego-
rieiin: afstemming rond private goederen en afstemming rond publieke

goederen. Dit onderscheid is gebaseerd op eigendomsrechten.
Eigendomsrechten hebben betrekking op de schaarse middelen waarop

economisch handelen zich richt. Deze rechten kunnen worden verdeeld in
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drie   categorieEn    (Eggertsson,    1990:   34-5).   In   de   eerste   plaats het recbt opgebruik van een goed, dat vastlegt voor welke toepassingen een goed kan
worden aangewend. Het recht op gebruik kan volledig zijn, maar het is ook
mogelijk dat aan het gebruik grenzen zijn gesteld. Milieuwetgeving is in dat
verband te zien als een beperking van het recht op gebruik. Ten tweede
bestaat het recbt om inkomen te veriverven van een goed. De derde categorie
betreft het recbt om een goed over te dragen agn een derde.

Eigendomsrechten worden in de economische literatuur vaak opgevat als
regels die de relatie tussen actoren en goederen vastleggen. Eigendomsrechten
kunnen ook worden gezien als regels die relaties tussen actoren onderling
vastleggen. De controle over een goed van de ene actor gaat namelijk veelal
samen met het ontzeggen van die controle aan een andere actor. In dit
perspectief vormen eigendomsrechten een belangrijke basis van machtsrelaties
tussen actoren (Lindberg en Campbell, 1991: 362).

Eigendomsrechten worden voor een belangrijk deel geformuleerd door de
overheid. Naast dergelijke formele regels kunnen in interacties tussen actoren
informele regels worden gevormd die vallen in 66n van de hierboven ge-
noemde categorieEn (Eggertsson,   1990:  34).

De structuur van eigendomsrechten bestaat, naast de specificatie van
rechten voor verschillende goederen, uit regels die de wijze van afdwingen
van die rechten vaststellen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat voor alle
regels adequate afdwinging plaatsvindt. Wanneer in dat geval de betreffende
regels niet 'self-enforcing' zijn, dan hebben zij geen invloed op het handelen
van actoren.

De neo-klassieke economie hanteert als assumptie dat eigendomsrechten van
de middelen waarop economisch handelen betrekking heeft volledig zijn
gespecificeerd. Er is in dat geval sprake van zogenaamde private goederen: de
rechten zijn volledig toegewezen aan 66n actor, of zijn gesplitst en toegewe-
zen aan verschillende actoren.

Voor bepaalde goederen is het echter niet mogelijk eigendomsrechten aan
66n actor toe te delen. Het gaat dan om zogenaamde collectieve goederen:
goederen die niet kunnen worden onthouden aan andere actoren. Olson
(1965: 14) geeft de volgende definitie: "A common, collective, or public good
is here defined as any good such that, if any person Xi in a group Xt, ..., Xi,
..., Xn consumes it, it cannot feasibly be witheld from the others in that
group." Een bekend voorbeeld van een collectief goed is - schone - lucht.

Het onderscheid tussen collectieve en private goederen vormt de basis
voor de indeling van de verklaringen van de wijze waarop actoren trachten
voordelen van afstemming te realiseren. Deze verschillen namelijk fundamen-
teel voor situaties waarin het te bereiken voordeel een collectief goed dan
wel een privaat goed is.
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3. TheorieEn omtrent afstemmingsmechanismen

Het is gebruikelijk om afstemmingsmechanismen te ordenen op een continu-
um, waarvan de uiteinden worden gevormd door aan de ene kant de markt
en aan de andere kant de hiErarchie (bijvoorbeeld Williamson,  1975).

Rationele actoren zullen, gegeven hun doelstellingen (preferenties),
trachten de produktiviteit van hun middelen te optimaliseren. Een mogelijk-
heid daartoe is specialisatie. Het gebruikelijke voorbeeld is dat van de
speldenfabriek die Adam Smith in 7be wealtb of Nations beschrijft; verschil-
lende onderdelen van het produktieproces worden uitgevoerd door verschil-
lende werknemers. Door die specialisatie is de produktie van deze fabriek
hoger dan wanneer elk van de werknemers afzonderlijk spelden zouden
produceren. Het scheiden van produktieve en consumptieve handelingen is
de meest fundamentele vorm van specialisatie. Het produktieproces kan
echter verder worden opgedeeld. Daaronder kunnen ook activiteiten als
recycling en afvalverwerking vallen.

Om de voordelen van specialisatie te realiseren is het noodzakelijk de
handelingen van de verschillende actoren op elkaar af te stemmen. In de neo-
klassieke economie wordt de markt gezien als het co8rdinatiemechanisme dat
deze afstemming tot stand brengt. De - neo-klassieke - markt is een situatie
waarin "(..) faceless buyers and sellers meet to exchange standardized goods at
equilibrium prices." (Hechter, 1987: 169). In een situatie van volledige mede-
dinging kunnen individuele actoren geen invloed uitoefenen op de prijs. In
die situatie zorgt het prijsmechanisme voor de codrdinatie van individuele
handelingen. In reactie op prijzen worden actoren gemotiveerd bepaalde
goederen te produceren. Bereikt de produktie van een goed een te hoog
niveau, dan daalt de prijs, waardoor de produktie zal afnemen. De relatie die
in deze situatie bestaat kan worden gekarakteriseerd als ruil. Het is van
belang op te merken dat afstemming door middel van het prijsmechanisme
geen kosten voor de actoren met zich meebrengt.

Het probleem van de neo-klassieke visie is dat een aantal empirisch regel-
matig voorkomende verschijnselen in deze redenering geen plaats krijgen. In
de kritiek op het neo-klassieke model neemt de vraag naar de 'nature of the
firm' een centrale plaats in (Coase, 1937). Wanneer namelijk door middel van
een markt zonder noemenswaardige kosten de afstemming van handelen kan
plaatsvinden, dan moet een verklaring worden geformuleerd voor het feit dat
produktieve en consumptieve handelingen vaak worden geco6rdineerd
binnen een hifrarchie, ofwel een organisatie. Dit afstemmingsmechanisme
brengt namelijk kosten met zich mee.

De organisatie co6rdineert handelingen van individuen door middel van
regels. Deze zogenaamde produktieregels hebben betrekking op de allocatie
van middelen, de specialisatie in werkzaamheden en de wijze waarop keuzes
worden gemaakt binnen de organisatie (Hechter, 1987: 33-34). Het bestaan
van deze regels is geen voldoende voorwaarde voor co8rdinatie. Rationele
actoren zullen zich namelijk, als zij eenmaal lid zijn van de organisatie,
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zoveel mogelijk aan deze regels onttrekken, om het goed te verkrijgen tegen
minimale kosten. Daarom moet de navolging van de produktieregels door
leden van de organisatie worden gecontroleerd. Het gaat daarbij om de
observatie van het handelen van de leden ('monitoring') en het toedelen van
prikkels op basis van de gegevens over de mate waarin de organisatieleden
voldoen aan de produktieregels (sanctionering). Zo moet worden voorkomen
dat de leden, wanneer zij eenmaal toegang hebben tot het te produceren
goed, er bij de produktie 'de kantjes af zullen lopen' ('shirking'). Het is
duidelijk dat een dergelijk controlesysteem kosten met zich meebrengt.
Daarom zijn aan de co6rdinatie van individuele handelingen door middel van
'organisatie' kosten verbonden.

Aan het einde van deze paragraaf zal een taxonomie worden gepresenteerd
van afstemmingsmechanismen waarin het continuum tussen markt en
hierarchie is terug te vinden. Een dergelijke indeling heeft echter pas zin op
het moment dat duidelijk is waarom het handelen van actoren in een
bepaalde situatie door een zeker afstemmingsmechanisme wordt geco8rdi-
neerd. In deze paragraaf wordt de meeste aandacht besteed aan verklaringen
voor dat verband. Paragraaf 3.1. gaat in op verklaringen voor afstemmings-
mechanismen ter bereiking van private goederen, in paragraaf 3.2. komen
verklaringen met betrekking tot publieke goederen aan de orde.

3.1.   Voordelen  van  afstemming:   private  goederen
In deze deelparagraaf worden verschillende theorieEn besproken die trachten
te verklaren waarom afstemming van het handelen van actoren ten behoeve
van private goederen plaatsvindt in een bepaalde afstemmingsvorm. Achter-
eenvolgens komen de twee vaandeldragers van de economische organisatie-
theorie aan de orde, waarna theorieen worden besproken waarin de variabele
'macht' een centrale rol speelt.

3.1.1.   Chandler:  scale  en  scope
In verschillende publikaties heeft de historische econoom Alfred D. Chandler
een coherente visie ontwikkeld op het evolutieproces van de moderne
multidivisionele (multinationale) onderneming (Chandler, 1962, 1977, 1984,
1990). De start  van de evolutie  van deze organisatievorm ligt in de Verenigde
Staten in het midden van de negentiende eeuw. Op dat moment vindt een
verschuiving plaats van economische activiteiten binnen relatief kleine, door
eigenaars geleide ondernemingen naar grotere, door professionele managers
geleide ondernemingen. Chandlers verklaring waarom op dat moment deze
verandering plaatsvindt hangt samen met het beschikbaar komen van
transport- en communicatietechnologie. Deze technologieiin maken massapro-
duktie en -distributie mogelijk. Met behulp van deze technologiean wordt
mogelijk om door middel van planning een constante stroom van inputs en
outputs te reguleren. "These new high-volume technologies could not be
effectively exploited unless the massive flows of materials were guided
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through the process of both production and distribution by teams of salaried

managers." (Chandler, 1984: 133). Met behulp van dit eenvoudige model kan
tevens worden verklaard waarom de nieuwe organisatievorm zich in sommi-
ge bedrijfstakken wel ontwikkelde en in andere bedrijfstakken niet. De zoge-
naamde 'economies of scale', de voordelen die gepaard gaan met het produce-
ren op grote schaal, verschillen namelijk per produktieproces. Ze zijn het
grootst in kapitaalintensieve bedrijfstakken. Juist in die sectoren, zoals
bijvoorbeeld de chemie, ontstaat het ondernemingstype dat Chandler wil
verklaren.

Op basis van de variabele 'economies of scale', en het verwante 'economies
of scope', voordelen die ontstaan door meerdere verschillende activiteiten uit
te voeren, beredeneert Chandler de verdere evolutie van de moderne onder-
neming. De stappen in dit proces worden gevormd door achtereenvolgens
voorwaartse integratie, achterwaartse integratie, internationalisering en
diversificatie (Chandler,  1984:  134).

3.1.2.   Williamson:  bet   belang  van  transactiekosten
In Markets and Hierarchies (1975) neemt Oliver E. Williamson stelling tegen
de door Chandler geformuleerde verklaring. In dit boek, dat de basis vormt

voor wat op dit moment een dominante benadering is in de economische
organisatietheorie, ontwikkelt hij Zijn transactiekostentheorie. Deze theorie
houdt in dat bepaalde cotirdinatiemechanismen samengaan met transacties die

bepaalde kenmerken bezitten.
Deze verklaring berust op een verschil tussen de twee hierboven reeds

geintroduceerde coBrdinatiemechanismen: de markt en de organisatie. Op een
efficiBnt functionerende markt zijn alleen vraag en aanbod van invloed op de
prijs van een goed. Actoren hebben in dat geval geen mogelijkheid de prijs te
beinvloeden. De prijs vormt in dat geval een signaal dat actoren stimuleert
tot het verrichten van bepaalde handelingen die gezamenlijk de behoeften
van alle betrokkenen bevredigen. Dit is het zogenaamde 'invisible hand'
mechanisme, dat als voordeel heeft dat het nauwelijks kosten met zich
meebrengt. Wanneer de organisatie als co6rdinatiemechanisme wordt
gehanteerd, dan zijn daaraan wel kosten verbonden.

Uitgaande van rationele actoren rijst de vraag waarom niet altijd de markt
als coBrdinatievorm wordt gekozen. Het antwoord op die vraag ligt volgens
Williamson in het bestaan van transactiekosten. Aan transacties via de markt
kunnen namelijk wel degelijk kosten zijn verbonden. Het verzamelen van de
relevante informatie over een aan te schaffen goed of dienst is namelijk niet
kosteloos. Daarnaast moeten maatregelen worden getroffen om de contract-
partner aan de gemaakte afspraken te houden.

Het geheel van deze kosten varieert per soort van transactie. De kern van
Williamson's theorie bestaat Uit een specificatie van de kenmerken van
transacties waarbij dergelijke kosten dermate hoog zijn, dat codrdinatie door
middel van een organisatie efficiBnter is. Allereerst moet worden benadrukt
dat de hypothesen van Williamson gelden voor zogenaamde 'recurrent con-
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tracting '-relaties, dat wil zeggen voor relaties waarin dezelfde actoren
meerdere malen een ruilrelatie aangaan (Williamson, 1975: 248).

Een eerste kenmerk van transacties dat van belang is, is het aantal vragers
en/of aanbieders op een markt. Wanneer de transactie plaatsvindt in een
situatie waarin slechts enkele aanbieders of vragers van een produkt optre-
den, dan kan door hen invloed worden uitgeoefend op de prijs die aan een
produkt wordt toegekend. Bovendien kunnen zij door strategisch handelen
(zie hoofdstuk 1) afspraken bemoeilijken. Williamson spreekt van opportu-
nisme, 'self-interest with guile'. Dergelijk gedrag, waarvan het maken van
'self-disbelieved promises' een voorbeeld is, is niet van belang wanneer het
aantal aanbieders/vragers groot is. Het is dan ineffectief door de werking van
het marktmechanisme.

Overigens kan een dergelijke situatie ontstaan in een markt die in aanvang
bestaat uit veel aanbieders en/of vragers. Wanneer eenmaal een relatie is
aangegaan, wordt bepaalde informatie uitgewisseld en kennis opgedaan over
de partner. Wanneer voor hetzelfde produkt een nieuw contract moet
worden afgesloten, dan kunnen er weliswaar vele aanbieders/vragers zijn,
maar diegene die partner was bij het vorige contract heeft vanwege de reeds
verworven kennis en informatie een belangrijk voordeel. Hierdoor is ook in
deze situatie feitelijk sprake van een 'kleine aantallen' situatie. Dit fenomeen
is een voorbeeld van een tweede kenmerk van transacties dat in de transactie-
kostenbenadering centraal staat: 'asset specificity: Deze term verwijst naar
verschillende situaties die met elkaar gemeen hebben dat partners die bij een
transactie zijn betrokken investeringen hebben gedaan die specifiek zijn voor
die transactie. De investering in transportmiddelen voor bijvoorbeeld de
distributie van zuivelprodukren is een voorbeeld. De transporteur die deze
investering heeft gepleegd kan zijn dienst niet zonder verlies aanbieden aan
een ander; hij zou dan zijn specifieke investeringen verliezen.

Uitgaande van deze kenmerken van transacties tracht Williamson de
toepassing van verschillende co8rdinatiemechanismen te verklaren. In
situaties waarin actoren niet regelmatig met elkaar transacties afsluiten, en
waarin transactiekosten door de afwezigheid van 'asset specificity' en een
groot aantal aanbieders en/of vragers laag zijn, zal de markt als co6rdinatie-
mechanisme worden gekozen. Zijn als gevolg van genoemde factoren die
transactiekosten aanzienlijk, dan zullen de partners bij een transactie enigerlei
vorm van organisatie toepassen om hun handelen te coardineren. Deze
redenering is uit te breiden zodat specifieke organisatievormen, zoals bijvoor-
beeld codperaties en 'strategic partnerships' kunnen worden verklaard
(Eggertsson, 1990: 157-193).

3.1.3.  Kritiek  op  de  'economiscbe'  organisatietbeorieen
Chandler en Williamson kunnen worden gezien als de voornaamste represen-
tanten van de economische school binnen de organisatiewetenschappen
(Clegg, 1990: 72). Op verschillende punten is hun werk bekritiseerd op
zowel empirische als theoretische gronden. De voor deze studie relevante
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kritiek wordt hieronder besproken.
Fligstein (1985) heeft over een periode van zestig jaar materiaal verzameld

i over de multidivisionele onderneming in de Verenigde Staten, Op basis van
dat materiaal toetst hij vijf theoriein over organisatieverandering, waaronder
die van Chandler en Williamson. Fligstein construeert voor elk van de
theorieiin een hypothese met betrekking tot de verspreiding van de multidivi-
sionele onderneming onder de honderd grootste Amerikaanse ondernemin-
gen in de periode 1919-1979. Zo kan op basis van de transactiekostentheorie
worden betoogd dat de grootte van een onderneming een belangrijke
variabele is in het aannemen van de multidivisionele vorm; dan worden de
problemen van informatie-asymmetrie en opportunisme namelijk zo groot
dat opdeling in relatief autonome units tot minder transactiekosten leidt. De
theorie van Chandler laat zich vertalen in een koppeling van de multidivisio-
nele vorm aan door ondernemingen gevolgde strategieBn, Wanneer een
onderneming een diversificatie-strategie volgt, dan Volgt Uit efficiEntie-

overwegingen dat die ondernemingen de multidivisionele vorm zal aanne-
men. Een strategie van horizontale of verticale integratie leidt daarentegen
tot andere organisatievormen. Overigens wordt de keuze van een strategie

volgens Chandler in belangrijke mate bepaald door de produktietechnologie
van de betreffende onderneming.

Op basis van zijn empirisch materiaal komt Fligstein tot de conclusie dat
de transactiekostentheorie geen goed verklaringskader biedt voor de versprei-

ding van de multidivisionele vorm onder grote Amerikaanse ondernemingen
(Fligstein, 1985: 387). De hypothese van Chandler wordt daarentegen voor
een belangrijk deel door de gegevens ondersteund. Hij tekent daarbij aan dat
Chandler de rationele capaciteiten van actoren enigszins overschat. Twee van
de andere door Fligstein getoetste modellen kunnen Chandlers betoog
realistischer maken. Zoals Chandler betoogt is keuze voor een organisa-
tievorm ten dele gebaseerd op de marktstrategie van de onderneming. Deze
keuze wordt echter gemaakt door actoren. Zij worden in hun keuze in de
eerste plaats beynvloed door de interpretatie van de mogelijkheden van een
organisatievorm. Die interpretatie wordt gekleurd door de positie die de
betreffende managers in de organisatie innemen. In de tWeede plaats zullen
managers deze interpretatie mede baseren op de wijze waarop succesvolle

ondernemingen in dezelfde bedrijfstak hun activiteiten organiseren. Tenslotte
spelen in het uiteindelijke keuzeproces de machtsverschillen tussen managers
die de keuze maken een rol.

Hamilton en Woolsey Biggart (1988) hebben eveneens een empirische teSt
uitgevoerd van theoretische modellen die pretenderen economische organisa-
tievormen te verklaren. Naast het economische model, dat door Chandler en
Williamson wordt vertegenwoordigd, onderscheiden zij het culturele model
en het 'autoriteits'-model. Een belangrijk verschil met het onderzoek van
Fligstein is dat deze modellen worden getest in drie Aziatische landen:
Taiwan, Japan en Zuid-Korea. Zowel de theorie van Chandler als die van
Williamson kunnen de verschillen die tussen de organisatie van economische
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activiteiten in deze landen bestaan niet verklaren. Dit onderzoek wijst
derhalve op de culturele bepaaldheid van de theorie8n van Chandler en
Williamson.

Perrow (1990: 152) noemt verschillende bronnen waarin forse kritiek
wordt geuit op de wijze waarop zowel Williamson als Chandler historische
gegevens interpreteren. In een bespreking van Chandler's werk komen Du
Boff en Herman (1980) tot de conclusie dat de nadruk ligt op markt-techno-
logische en interne effici8ntie-argumenten, terwijl voor verschillende van de
bedrijfstakken waarop Chandler zich baseert gegevens bestaan die aangegeven
dat de verandering van organisatie ten doel had de macht van de onderne-
ming ten opzichte van werknemers, concurrenten en andere marktpartijen te
vergroten. Nadat grote organisaties zijn gevormd bestaat vervolgens de
noodzaak hun functioneren te stroomlijnen. In de keuzes die daarbij worden
gemaakt, spelen opnieuw andere dan efficiiintie-argumenten een rol. Tevens
ontbreekt aandacht voor de mogelijkheid dat technologische ontwikkeling en
diffusie van innovaties mede wordt beinvloed door de gevolgen die bepaalde
technologieEn kunnen hebben voor de machtsposities tussen actoren pu
Boff en Herman, 1980: 94).

Een methodologisch punt van kritiek op het mechanisme dat Chandler
beschrijft is dat het niet berust op individuele actoren en hun interacties.
Impliciet wordt aangenomen dat een bepaalde organisatievorm wordt
gekozen op grond van de grotere efficiiintie in het co8rdineren van econo-
misch handelen ten opzichte van andere organisatievormen. Weliswaar
spreekt Chandler over strategie, maar deze wordt in feite door technologi-
sche factoren bepaald; 'Chandler's managers are depicted as virtual pawns of
technology: pu Boff en Herman, 1980: 93).

Soortgelijke kritiek is van toepassing op de transactiekostentheorie. Deze
theorie heeft, naast vele toepassingen (zie Williamson en Winter (1991) voor
een recent overzicht), een continue stroom kritiek opgeleverd (bijvoorbeeld
Knight, 1992; Granovetter, 1985; Groenewegen, 1989; Dow, 1987). Deze
kritiek varieert van punten als onduidelijk gedefinieerde begrippen tot zeer
fundamentele tekortkomingen. In de laatste categorie valt zeer zeker het feit
dat aan de transactiekostenbenadering een functionalistische verklaring ten
grondslag ligt. De selectie van een cotirdinatiemechanisme wordt namelijk
beargumenteerd met een beroep op minimalisatie van transactiekosten.
Evenals voor Chandler geldt hier de in het vorige hoofdstuk geformuleerde
kritiek ten aanzien van sociale efficiantie (paragraaf 4.1.).

Zoals in het vorige hoofdstuk is opgemerkt dient een verklaring van
instituties uit te gaan van individuele rationaliteit van actoren. Tevens moet
rekening worden gehouden met machtsverschillen tussen die actoren.
Chandlers theorie voldoet aan geen van beide voorwaarden. De transactiekos-
ten-benadering faalt op het eerste punt vanwege haar functionalistische
karakter. Het tweede punt is bij Williamson wel terug te vinden, maar Dow
(1987) wijst er terecht op dat in bijvoorbeeld de relatie tussen manager en
werknemer het opportunistisch gedrag uitsluitend van de zijde van de
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werknemer wordt verondersteld. Dit is niet realistisch, omdat de positie van
de manager binnen de organisatie hem in een ideale positie brengt om zich
ten opzichte van de werknemer opportunistisch te gedragen.

3.1.4. Macbt en afbankelijkbeid als verklayende variabelen
Op grond van empirisch onderzoek en fundamentele methodologische
bezwaren kan het hierboven beschreven efficientie-perspectief niet worden
gezien als een adequate theorie van organisatievormen. Uiteraard zal het
criterium van efficiEntie in de vorming van organisaties en relaties tussen

organisaties een rol spelen. Voor een adequate verklaring dienen echter
aanvullende variabelen te worden belicht. Naast cultuurspecifieke factoren
dient daarbij een belangrijke plaats te worden ingeruimd voor de variabelen
macht en afhankelijkheid (Clegg, 1990).

Clegg (1990: 85) formuleert de volgende gemeenschappelijke basis van de
theorieiin betreffende het ontstaan en functioneren van organisaties die de
variabele 'macht' centraal stellen:

"It is the view that organizations and environments should be conceived as
arenas. Within these arenas differentially valued resources are competed for
by differentially powerful agencies, exercising differential control of these

resources, in complex games with indeterminate rules which each agency
seeks to exploit to its advantage. (...) The more sophisticated versions will
tend to See this control deployed in complex and shifting games with
indeterminate rules, in which the rules themselves become the focus of
analysis."

E6n van de bases voor deze benadering wordt gevormd door het werk van
Pfeffer en Salancik. Zij definieren in 71,e External Control of Organizations
afhankelijkheid als volgt: "(..) interdependence exists whenever one actor

does not entirely control all of the conditions necessary for the achievement
of an action or for obtaining the outcome desired from the action." efeffer
en Salancik, 1978: 40). Of een actor afhankelijk is van een andere actor is een
functie van:

(1) het belang van een 'resource'. Dit belang kan worden opgedeeld in
twee - enigszins gerelateerde - dimensies: (i) de grootte van de transactie
met de andere partij ten opzichte van die met andere partijen (bijvoorbeeld
vele kleine afnemers, of juist een grote afnemer), en  (ii) de 'criticality'  die
aangeeft in hoeverre een organisatie zonder het betreffende middel haar
doelstelling zou kunnen vervullen;

(2) de mate waarin de eiser de het gebruik van de resource controleert. Die
controle kan verschillende vormen aannemen, van bezit en eigendom dan
wel toegang tot het middel tot de mogelijkheid regels te stellen over het
gebruik van een middel;
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(3) de aanwezigheid van alternatieve middelen, dat wil zeggen de mate
waarin de eiser het de enige bron is voor de organisatie (het gaat dus niet
alleen om het aantal 'leveranciers') (Pfeffer en Salancik, 1978: 51).

Opmerkelijk is de overeenkomst tussen bovenstaande variabelen en de
begrippen 'asset specificity' en 'small numbers' bij Williamson.

Pfeffer en Salancik koppelen aan het inzicht dat tussen organisaties al dan
niet symmetrische afhankelijkheidsrelaties bestaan een drietal basisstrategieifn
die zijn gericht op het reduceren van die afhankelijkheid: het vergroten van
de controle over belangrijke middelen, het vergroten van de controle over de
actor die het middel bezit, en het verminderen van de relevantie van het
middel voor de organisatie.

Op basis van deze uitgangspunten kan een theorie worden gevormd ter
verklaring van processen van (verticale en horizontale) integratie. In het
perspectief van 'resource dependency' zijn die processen het resultaat van de
strategie van actoren om hun afhankelijkheid van derden te verminderen.
Een fusie van een organisatie met een toeleverancier of afnemer is gericht op
het verminderen van de afhankelijkheid. Bovendien kan een fusie met een
afnemer gevolgen hebben voor de concurrenten, en dus tevens de afhanke-
lijkheid van concurrenten verminderen. Ook diversificatie en horizontale
fusies kunnen in dit perspectief worden geplaatst.

In zijn empirisch onderzoek gaat Pfeffer (1972, 1973) in op de voorwaar-
den waaronder het centrale motief - afhankelijkheidsreductie - ook daadwer-
kelijk wordt omgezet in een poging toI integratie met andere organisaties. In
de eerste plaats moeten er geschikte fusiepartners voorhanden zijn. Naast
andere kenmerken is van belang dat een potentifle partner een redelijke
grootte heeft. In de tweede plaats is de mate van concentratie binnen de
bedrijfstak van belang. Wanneer een markt wordt bevolkt door een groot

, ,aantal ondernemingen, dan is het fuseren met een van die ondernemingen
weinig zinvol; de controle over het gedrag van de concurrenten wordt
nauwelijks vergroot. Een bedrijfstak die wordt gekenmerkt door een hoge
concentratiegraad zal eveneens weinig aanleiding bieden tot fuSieS. In dat
geval is informele afstemming tussen het geringe aantal ondernemingen een
geschikt coBrdinatiemechanisme. De conclusie van Pfeffer en Salancik is dan
ook dat horizontale fusies vooral zullen voorkomen in bedrijfstakken met
een 'gemiddelde' concentratiegraad. Hun empirisch onderzoek bevestigt deze
stelling.

Perrow (1990: 134) constateert dat "In general, the criticisms of Williamson
are likely to enrich the field more than his theory has". De aanzet tot een
alternatieve verklaring die hij poneert voor de transactiekostenbenadering is
daarvan een goed voorbeeld. Hij ontkent niet wanneer twee ondernemingen
in een bedrijfstak dezelfde politieke en marktmacht hebben, de meest
efficiEnte zich het best zal handhaven. Deze vergelijking moet echter niet
centraal staan; de oorzaken van verticale en horizontale integratie dienen te
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worden achterhaald. Volgens Perrow (1990: 140) zijn deze processen geba-
seerd op het streven naar winst door middel van het vergroten van markt-
controle, het verwerven van overheidssteun en het bemachtigen van 'winst-
stromen' van andere ondernemingen. Zonder expliciet naar Pfeffer en
Salancik te verwijzen formuleert Perrow hypothesen zie in het verlengde van
het 'resource dependency'-perspectief liggen. Daarbij haalt hij voorbeelden
aan waarin concentratie leidt tot een toename van transactiekosten; met
andere woorden een voor Williamson niet te verklaren feit.

3.2. Voordelen van afstemming: collectieue goederen
In het voorafgaande is ingegaan op de verklaring van coGrdinatievormen
wanneer sprake is van een volledige afbakening van eigendomsrechten. In
paragraaf twee zijn collectieve goederen gedefinieerd: goederen waarvoor het
niet mogelijk is eigendomsrechten af te bakenen. De wijze waarop actoren

voordelen van afstemming die in deze categorie vallen nastreven verschilt van
de afstemmingsvormen die in de vorige paragraaf zijn besproken.

Olson heeft met 7be Logic of Collective Action (1965) het collectieve actie-
probleem op de wetenschappelijke agenda geplaatst. Met de uitgangspunten
van de rationele keuze-theorie als basis heeft hij een overtuigende redenering
geformuleerd die tot de conclusie leidt dat rationele actoren geen medewer-
king zullen verlenen aan het tot stand brengen van collectieve goederen. Hij
reageerde daarmee op de traditionele groepstheorie, die veronderstelde dat
een gemeenschappelijke doelstelling een voldoende voorwaarde was voor de

organisatie van collectieve actie.
De redenering van Olson is simpel. Een groep actoren prefereert een

bepaald publiek goed, bijvoorbeeld gunstige belastingtarieven. Een actor die
tot deze groep behoort zal als volgt redeneren: 'Wanneer ik meewerk aan het
totstandkomen van gunstige belastingtarieven (door bijvoorbeeld deel te
nemen aan lobbying-activiteiten  in de richting  van de overheid),  dan  kan  ik
van die gunstige tarieven profiteren. Deelname aan deze activiteiten brengt
voor mij kosten met zich mee. Aangezien eenmaal tot stand gekomen
gunstige tarieven voor alle leden van de groep gelden, is het rationeel om de
overige leden deze kosten te laten maken, en te profiteren van de inspanning
van de andere actoren.' Deze actor zal dus willen 'free-riden' op de inspan-
ningen van de andere actoren. Omdat de andere actoren dezelfde redenering
zullen volgen, zal geen van hen activiteiten ontplooien, en derhalve zullen de
gunstige belastingtarieven niet totstandkomen. Deze situatie vertoont de
kenmerken van het in de sociale wetenschappen bekende 'prisoner's dilem-
ma': individueel rationele keuzen leiden tOt een collectief sub-optimaal resul-
taat. Het belang van het prisoner's dilemma ligt in het feit dat in de samenle-

ving legio situaties bestaan met deze kenmerken. Naast het vormen van een
belangengroep is ook het maken van een prijsafspraak een collectieve actie-

probleem: de producenten profiteren allemaal wanneer iedereen zich aan de

prijsafspraak houdt, maar elk individu kan meer voordelen behalen door de
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afspraak te ontduiken (Bowman, 19892).

Alhoewel de door Olson geformuleerde redenering op zichzelf uiterst
plausibel is, worden in de realiteit wel degelijk collectieve goederen geprodu-
ceerd. Voor Olson (1965) is de grootte van de groep een belangrijke variabele
in de verklaring van het totstandkomen van collectieve actie. Hij onder-
scheidt een drietal groepsgroottes:

la) kleine groepen: een klein aantal actoren biedt een relatief gunstige uit-
gangssituatie voor de organisatie van collectieve actie. In dergelijke groepen is
de kans groot dat er leden zijn die een dusdanig belang hechten aan het
publieke goed, dat voor hen de opbrengst groter is dan de totale produktie-
kosten. Het is voor die actor dan een rationele beslissing om die kosten
alleen te dragen. De groepsleden die minder belang hechten aan het goed
kunnen op die manier profiteren van het lid dat een dusdanig groot belang
hecht aan het goed. Weede wijst er overigens op dat deze asymmetrische
verdeling van de kosten van collectieve actie over de leden gepaard gaat met
verschillen in machtspositie binnen de organisatie van de groep; de hogere
bijdrage wordt gecompenseerd door een grotere zeggenschap in de beslissin-
gen die worden genomen (Weede, 1986).

Een tweede voordeel van dit soort groepen is dat de mogelijkheid bestaat
dat de motivaties van de groepsleden worden beinvloed door processen van
sociale controle. Deze controle kan leiden tot deelname aan de produktie.
Het aantal leden is hier van belang, omdat bij een te groot aantal leden de
(sociale en/of fysieke) afstand tussen leden dusdanig groot is dat sociale con-
trole-processen niet langer werkzaam zijn.

(Z) middelgrote groepen: bij deze groepen is een verder onderscheid in
publieke goederen van belang, nl. dat tussen 'exclusive' en 'inclusive goods'
(Olson, 1965: 36-43). Een 'exclusive' goed kent een vaste opbrengst die moet
worden verdeeld onder de leden. Dit betekent dat leden van die groep er
belang bij hebben het aantal leden zo klein mogelijk te houden, omdat dan
hun individuele opbrengst groter is. Bovendien geldt dat - behoudens enkele
uitzonderingen - het bij dit soort goederen cruciaal is dat alle leden meewer-
ken aan de produktie; indien een actor niet meewerkt, kan hij - een deel van -

de opbrengst van het goed onttrekken aan de andere actoren. Een voorbeeld
van een dergelijk goed zijn afspraken over het produktie- en prijsniveau door
een aantal concurrenten.

'Indusive' goederen kenmerken zich daarentegen door het feit dat de totale
opbrengst (cq. de kans dat het goed wordt geproduceerd) toeneemt met het
aantal leden. Het is voor zo'n groep dus van belang zo veel mogelijk leden te
trekken. Bij dit soort goederen is bovendien niet vereist dat alle leden van de
groep aan de produktie meewerken, omdat de opbrengst van de meewerken-
de leden niet wordt afgenomen door de free-rider (Olson, 1965: 40). Lobby-
ing is hier een goed voorbeeld; de kans dat een standpunt door de overheid
wordt gehonoreerd neemt toe naarmate meer actoren zich achter dat stand-
punt stellen.
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Gezien het feit dat bij 'exclusive' goederen 100 % participatie een vereiste
is, is het moeilijk voor die goederen tot collectieve actie te komen. De
totstandkoming zal in elk geval gepaard gaan met een flinke dosis strategi-
sche interactie; omdat de groep niet te groot is, is het gedrag van de leden
voor elkaar zichtbaar, en zij kunnen trachten een groter deel van de op-
brengst te bedingen door te dreigen niet mee te werken.

Bij 'inclusive' goederen speelt dit probleem minder, tenzij er sprake is van
een situatie waarin duidelijk is dat de medewerking van 66n extra lid substan-
tiale gevolgen heeft voor de kosten/baten-verhoudingen van de overige
meewerkende leden (Olson, 1965: 43).

(c) grote groepen: hierover is Olson kort; deze groepen hebben geen ken-
merken op basis waarvan mag worden verwacht dat zij tot collectieve actie
zullen komen.

Aangezien ook grote groepen in de praktijk tot collectieve actie komen, is
naar aanvullende verklaringen gezocht. Een mogelijke verklaring is dat
groepsleden worden gestraft voor het niet-meewerken aan collectieve actie,
ofwel worden beloond voor deelname (Olson 1965). Het tot stand brengen
van een dergelijk sanctioneringsmechanisme is echter een zogenaamd 'second
order' collectieve actie-probleem. Het bijdragen aan de totstandkoming van
een dergelijk controlesysteem is voor de individuele groepsleden niet ratio-
neel, omdat wanneer niet wordt meegewerkt, toch kan worden geprofiteerd
van de resultaten daarvan.

Een ander kritiekpunt geldt de kosten die met een dergelijk controlesys-
teem ziin gemoeid. Deze kosten verhogen de totale produktiekosten van het
goed, en kunnen zo een belemmering vormen voor het ontstaan van een
groep, aangezien als algemene regel geldt dat actoren alleen zullen deelnemen
indien de door hen te dragen produktiekosten de individuele opbrengst niet
overschrijden.

Voor een verklaring van collectieve actie kan een beroep worden gedaan op
een analyse van voorbeelden waarin collectieve actie succesvol was. Verschil-
lende auteurs hebben voorbeelden beschreven van groepen die op tijdstip t
publieke goederen produceren, en die op tijdstip t-1 zijn ontstaan als groepen
die de produktie van uitsluitbare goederen als doelstelling hadden (Olson,
1965; Hechter, 1987). Publieke goederen zijn in zekere zin de 'by-products'
van organisaties die al bestonden. Deze verklaring lijkt vooral van toepassing
op vakbonden, die veelal zijn ontstaan uit organisaties die zich richtten op
verzekering van arbeiders. Deze verklaring biedt tevens inzicht in de wijze
waarop 'selective incentives' kunnen worden bekostigd.

Er is nog een tweede verklaring die gebruik maakt van het 'historische'
element. Een aantal organisaties die publieke goederen produceren (het gaat
dan  met  name om belangenbehartigingsorganisaties), bestaan  uit een aantal
kleinere, min of meer autonome organisaties. Uit onderzoek van onder
andere Van Waarden blijkt dat deze kleinere groepen vroeger zelfstandig
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hebben geopereerd. Op basis hiervan kan het ontstaan van een grote groep
worden verklaard uit het feit dat zij een klein aantal organisaties organiseert
(en dus een 'privileged group' is), die zelf oorspronkelijk zijn ontstaan als
'privileged groups' of groepen gebaseerd op sociale controle (Van Waarden,
1989).

Een van de belangrijkste verklaringen die voor collectieve actie is gefor-
muleerd berust op het feit dat veelal geen sprake is van een eenmalige
beslissing tot deelname aan collectieve actie, maar om een reeks van dergelij-
ke beslissingen. Een rationele actor zal in een dergelijke situatie bij zijn be-
slissingen rekening houden met de invloed van zijn keuze Op tijdstip t op de
keuzen van de overige actoren Op tijdstip t + 1. Onder bepaalde omstandig-
heden blijkt uit speltheoretische exercities dat in een dergelijke situatie een
actor zal besluiten tot deelname (Axelrod, 1984). De belangrijkste voorwaar-
den hebben betrekking op:
1. de waarde die de actor toekent aan toekomstige opbrengsten; hij zal een
opbrengst k op tijdstip t prefereren boven diezelfde opbrengst k op t + 1.
Afhankelijk van de parameter die wordt gekozen om dit verschil aan te
duiden zal een actor wel/niet tot deelname besluiten;
2. het feit of het aantal malen dat het prisoner's dilemma wordt herhaald
oneindig/onbekend, dan wel eindig/bekend is. Wanneer er een situatie is
waarin de actoren weten dat de interactie op een bepaald tijdstip wordt
afgesloten, dan kunnen zij de volgende redenering toepassen: in het laatste

'spel' zal ik in elk geval niet meewerken, omdat die keuze geen invloed meer
heeft op de toekomst. Aangezien de keuze voor het laatste spel vaststaat, kan
dezelfde redenering worden toegepast op het voorlaatste 'spel', en zo tot de
keuze in het huidige 'spel'.

Ook wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, blijven er enkele proble-
men over. Zo veronderstelt de bovenstaande verklaring een zeer grote
informatieverwerkingscapaciteit bij de actoren. Los van de vraag of dit
plausibel is, brengt dit grote 'monitoring'-kosten met zich mee, die stijgen
met het aantal betrokkenen. Wanneer die kosten per lid groter zijn dan de
opbrengst voor de individuele leden, dan zal collectieve actie niet optreden
(Zie  Hechter,   1987).

Van Waarden (1989, 1990) neemt verschillende van bovenstaande punten mee
in zijn empirisch onderzoek naar ondernemingsorganisaties. Het theoretisch
model dat door hem wordt gehanteerd is op twee punten van belang.

Een eerste punt is de uitwerking die Van Waarden geeft aan een door
Schmitter gdntroduceerd onderscheid. Belangenorganisaties hebben te maken
met twee 'omgevingscategorieen': aan de ene kant de te vertegenwoordigen
leden, en aan de andere kant de actoren op wie de belangenorganisatie haar
invloedspogingen wil richten. De centrale stelling die Van Waarden uitwerkt
is dat beide omgevingscategorieBn veelal verschillende eisen stellen aan de
organisatie. In termen van Schmitter: de 'logic of membership' en de 'logic
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of influence' stellen verschillende eisen aan de organisatie (Van Waarden,
1989: 56-58). Een eenvoudig voorbeeld is belangenvertegenwoordiging van
ondernemingen in de richting van de overheid. Waar de 'logic of influence'
vereist dat de vertegenwoordigende organisatie zich kan beroepen op de
steun van zo veel mogelijk ondernemingen, zijn blijkens de inzichten van
Olson de problemen bij het organiseren van een grote groep ondernemingen
juist groter  dan  bij een kleine groep ('logic of membership').

In de tweede plaats moet zijn opvatting over de onderneming (die de leden
van de belangenorganisatie vormen) als rationele actor worden genoemd.
Aangezien Van Waarden zich - mede - baseert op het werk van Olson en
zijn navolgers, vat hij de onderneming op als een rationele actor. In het
kader van de uitwerking van de 'logic of membership' gaat hij echter wel
systematisch na of ondernemingen andere kenmerken bezitten als individuen,
en welke gevolgen die verschillen hebben voor het organiseren van collectie-
ve actie (Van Waarden, 1990: 7). In eerste instantie zijn die verschillen te
interpreteren als extra belemmeringen voor het tot stand komen van collec-
tieve actie, maar ondernemingen blijken die belemmeringen te hebben
omgezet in voordelen. Het gaat om vier punten.

In de eerste plaats hebben ondernemingen over het algemeen de beschik-
king over meer middelen dan individuen. Zij hebben daarom meer dan
individuen reden om het zelfstandig actie ondernemen af te wegen ten
opzichte van collectieve actie. In de tweede plaats vertonen de doelstellingen
van ondernemingen, vergeleken met bijvoorbeeld die van consumenten of
werknemers, een grotere diversiteit; ondernemingen zijn op vele deelmarkten
actief en kunnen een breed scala aan doelstellingen nastreven. Ten derde
beschikken ondernemingen over de middelen om hun keuzes te onderbou-
wen middels het verzamelen en analyseren van informatie over de situatie
waarin zij zich bevinden. Zij zullen daarom meer dan individuen de kenmer-
ken van het model van de rationele actor voldoen. Tenslotte verschillen
ondernemingen meer dan individuen in grootte en in beschikbare middelen.
Deze asymmetrie versterkt het probleem van belangendiversiteit, en werpt
een additioneel probleem op, in hoeverre de kosten en opbrengsten van
collectieve actie over de leden moeten worden gedistribueerd.

Ondernemingen hebben deze belemmeringen omgezet in voordelen,
blijkens het grote aantal belangenverenigingen dat bijvoorbeeld in Nederland
bestaat. Juist dit grote aantal vormt de sleutel tot de verklaring voor de
regelmaat waarmee collectieve actie tot stand komt. Belangendiversiteit
vormt een probleem voor collectieve actie, maar wanneer voor elk belang
een aparte organisatie wordt gevormd, dan is sprake van een relatief kleine
groep die in termen van Olson vaak een 'privileged group' zal zijn (Van
Waarden, 1990: 13). Het vormen van zo'n organisatie is mede mogelijk
omdat ondernemingen over de daartoe benodigde middelen beschikken.

Hierbij kan worden opgemerkt dat dergelijke 'kleine' organisaties niet
noodzakelijkerwijs een geringe invloedspositie hoeven te hebben. Waar de
overheid zich specialiseert in haar pogingen economische activiteiten te
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sturen kan een veelheid aan kleine, gespecialiseerde belangenorganisaties
worden gezien als het spiegelbeeld van die specialisatie bij de overheid (Van
Waarden, 1990: 16).

De asymmetrie tussen ondernemingen levert voordelen op indien het al
door Olson onderkende mechanisme van kleinere ondernemingen die
parasiteren op de inspanningen van grotere ondernemingen in werking
treedt. Daaraan kan worden toegevoegd dat grotere ondernemingen vaak ook
over middelen kunnen beschikken om kleinere ondernemingen tot deelname
te dwingen (Van Waarden, 1990: 23). Met betrekking tot de verdeling van
kosten en opbrengsten van collectieve aCtie trekt Van Waarden de conclusie
dat grotere ondernemingen een groter deel van de kosten dragen, maar dat
dit niet tot uitdrukking komt in een grotere zeggenschap in formeel opzicht.
Informeel is dat echter wel het geval.

Met name de aandacht voor verschillen tussen ondernemingen die (poten-
tieeD lid zijn van een belangenorganisatie maakt het werk van Van Waarden
interessant. In de realiteit zijn dergelijke verschillen eerder regel dan uirzon-
dering. Het gaat dan om de verschillen in het belang dat actoren hechten aan
een collectief goed, en de middelen die Zij toI hun beschikking hebben. In dit
verband is een constatering van Elster (19892: 155) van belang. Volgens hem
is het collectieve actieprobleem niet zozeer een gevolg van 'free-rider' gedrag,
maar van het feit dat actoren geen overeenstemming weten te bereiken over
de verdeling van de opbrengsten van samenwerking. Dit sluit aan bij de
nadruk die door Knight wordt gelegd op de distributieve effecten van institu-
ties (zie hoofdstuk drie).

3.3. Naar een typologie van afstemmingsmecbanismen
Zoals in het voorafgaande al duidelijk is geworden kan, op basis van het
rationele actor-model, bij de bestudering van situaties van onderlinge afhan-
kelijkheid tussen actoren worden gekozen tussen twee sporen. Enerzijds
kunnen speltheoretische modellen worden ontworpen die steeds gedetailleer-
der de nuances van situaties van onderlinge afhankelijkheid benaderen (zie
bijvoorbeeld Norman   en La Manna, 1992; Bonanno en Brandolini,    1990).
Schmalensee (1990: 140) constateert in dat verband echter dat "(..) the general
impression that has emerged from a decade's extensive use of the game-
theoretic approach is 'Anything can happen!' (..) almost any plausible pattern
of conduct can appear in equilibrium in an apparently plausible game-
theoretic model."

Een alternatief voor dit spoor is het uitvoeren van empirische studies,
waarbij het speltheoretische basisinzichten als uitgangspunt worden gehan-
teerd. Dergelijk empirisch onderzoek vormt een belangrijke basis voor de
politicologische en sociologische literatuur over afstemmingsmechanismen
van economisch handelen. In deze literatuur zijn verschillende typeringen
van zogenaamde 'governance mechanisms' op meso-niveau terug te vinden,
dat wil zeggen mechanismen die economische activiteiten van een groep van
organisaties afstemmen. Zo'n mechanisme bestaat uit een set van regels en
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methoden om die regels af te dwingen. Deze afdwinging geschiedt deels door
middel van procedures en deels door middel van ideologie (Campbell et al.,
1991: 16).

Campbell et al. (1991) trachten in de grote verscheidenheid enige ordening
aan te brengen. Zij onderscheiden zes basismechanismen, die volgen uit de
confrontatie van twee dimensies: (1) het aantal bij een relatie betrokken
actoren (bilateraal - multilateraal) en (2) de mate van formele integratie van
de betrokken actoren (hoog - midden - laag). De eerste dimensie blijkt in de
uitwerking betrekking te hebben op het in dit hoofdstuk centraal staande
onderscheid tussen private en collectieve opbrengsten van afstemming.
Bilaterale mechanismen zijn ingericht voor het produceren van private
voordelen, terwijl multilaterale mechanismen collectieve goederen opleveren.
In een bedrijfstak zal op een bepaald moment een bepaalde set van afstem-
mingsmechanismen worden toegepast. Deze set zal echter vaak worden

gekenmerkt door 66n overheersend mechanisme (Campbell et al., 1991: 32).
De figuur op de volgende bladzijde geeft de typologie weer.

Van de bilaterale mechanismen zijn er twee al behandeld: de markt en de

organisatie. Qua mate van formele integratie ligt daartussen nog het zoge-
naamde 'obligational netruork: In deze tussenvorm bestaan tussen actoren

afhankelijkheidsrelaties, waardoor zij meer stabiele relaties met elkaar
aangaan. De contracten die worden afgesloten hebben een meer open eind-
karakter dan op de markt het geval is. De wijze waarop in de auto-industrie
afstemming plaatsvindt tussen ondernemingen en hun toeleveranciers valt in

deze categorie.

Inate van

formele bilaterale mechanismen multilaterale mechanis-

integratie nnen

7narkt monitoring
laag

- contract - informatie-uitwisseling

- afspraken t.a.v.
marktverdeling/prijs

obligational network promotional netrvork
gemiddeld - lange termijn sub- - R&D allianties

contracting - coalities
- joint ventures

bierarcbie associatie

hoog - verticale en horizon- - vakbonden

tale integratie - ondernemersorganisaties
- conglomeraat

Figuuy 4.1. Typologie van afstemmingsmecbanismen
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Multilaterale mechanismen zijn eveneens te onderscheiden in mate van
formele integratie. Het meest informele mechanisme is 'monitoring'. Daarin
wisselen actoren informatie uit. Dit mechanisme heeft slechts in beperkte
mate een dwingend karakter.

Organisaties die voor een bepaalde afgebakende periode een stabiele groep
vormen worden door Campbell et al. (1991: 25) 'promotional  networks'   ge-
noemd. In dergelijke groepen worden regels en afdwingingsmechanismen
expliciet vastgelegd. Dit mechanisme komt vaak voor bil ondernemingen uit
verschillende fasen van de bedrijfskolom, bijvoorbeeld voor de promotie van
een produkt (Campbell et al., 1991: 25). Associaties tenslotte kenmerken zich
door een relatief hoge mate van formele integratie. Organisaties uit een
bedrijfstak zijn lid van een associatie en onderschrijven de regels die voor dat
lidmaatschap gelden.

Deze typologie vormt een van de bouwstenen van het antwoord op de vraag
die Campbell et al. zichzelf stellen, namelijk waarom in een bedrijfstak in de
loop van de tijd transformaties plaatsvinden van het ene co8rdinatiemechanis-
me naar het andere (Campbell et al., 1991: 34). Daartoe wordt een aantal van
dergelijke transformaties in verschillende bedrijfstakken in de Amerikaanse
economie geanalyseerd. Op basis van die analyses, alsmede theoretische
inzichten aangaande organisatieverandering, modelleren Campbell en Lind-
berg (1991) het transformatieproces. Daarbij geldt als uitgangspunt dat
technologische ontwikkeling en efficiantie mede richtinggevend zijn, maar
zeker niet determinerend. Tevens hebben afstemmingsmechanismen belangrij-
ke consequenties voor actoren, zodat de transformatie vaak gepaard zal gaan
met onderhandelingen en conflicten. Ook in dit verband worden dus de
distributieve consequenties van verschillende afstemmingsmechanismen
betrokken in de verklaring van het voorkomen van een bepaalde vorm van
afstemming. Om die reden is het ook minder gelukkig om te spreken van
'vormen van samenwerking'. Alhoewel afstemming voordelen oplevert voor
de betrokken actoren, en derhalve sprake is van een gemeenschappelijk
belang, hebben die actoren tegelijkertijd tegenstrijdige belangen, namelijk ten
aanzien van de verdeling van de kosten en opbrengsten. De actoren handelen
met andere woorden op basis van 'mixed motives'.

Actoren kunnen in hun handelen worden geleid door motieven die niet
uitsluitend betrekking hebben op het doel waarop het afstemmingsmechanis-
me zich richt. Afstemmingsmechanismen worden dan een middel om een
ander doel te bereiken. Een voorbeeld daarvan wordt door Cawson et al.
(1990) beschreven. Zij richten zich op de dynamiek in relaties tussen markt-
actoren in de Europese elektronica-industrie. In navolging van Weber wordt
de markt gezien als een ordeningsmechanisme, waarbinnen zich processen
van 'competition' en 'closure' afspelen. Weber definieert competitie als '(..) a
formally peaceful attempt to attain control over opportunities and advantages
which are also desired by others' (Weber, 1978: 38). Deze competitie is
onderworpen aan regels. Inherent aan competitie is dat diegenen die de



71

controle over 'opportunities and advantages' verwerven, zullen trachten
anderen uit te sluiten van die controle. Dergelijke 'closure'-strategieEn
kunnen verschillende vormen aannemen (Cawson et al., 1990: 22-24). In de
eerste plaats kan een dominante positie ten opzichte van concurrenten veilig
worden gesteld door het nastreven van een monopolie-positie. Het verwer-
ven van exclusieve rechten over een innovatie is een voorbeeld van deze
strategie, evenals horizontale integratie. In de tweede plaats kan een associatie
worden gevormd met concurrenten. Een voorbeeld daarvan is een kartel,
maar ook belangenverenigingen en andere afstemmingsmechanismen kunnen
een soortgelijke werking hebben. Bowman (1989) geeft van deze mogelijkhe-
den een inventarisatie. In de derde plaats kan gebruik worden gemaakt van
de positie van de overheid. Deze strategie, die verschillende vormen kan
aannemen, wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreid behandeld. In dit
perspectief vormen 'publieke' en 'private' afsternmingsmechanismen dus
middelen ter uitvoering van een 'closure'-strategie.

4.    De produktketen als set van afstemmingsrelaties

In deze studie staat de produktketen centraal als het geheel van afstemmings-
relaties met betrekking tot handelingen van actoren in de verschillende
levensfasen van een produkt. De analyse van de co6rdinatie van die handelin-

gen kan zich op verschillende niveaus richten. In de eerste plaats kan de
afstemming van het handelen van individuele actoren worden bestudeerd. De
vraag naar 'the nature of the firm' staat daarbij centraal: onder welke

omstandigheden zullen individuen hun economische handelingen afstemmen
via het marktmechanisme, en wanneer via een organisatie (c.q. afstemmings-
mechanismen die tussen deze twee ideaaltypische uitersten liggen).

CoBrdinatie kan tevens worden geanalyseerd op het niveau van 'samen-

gestelde' actoren. Organisaties worden in dat geval veelal opgevat als ratione-
le actoren. In principe is een dergelijke aanpak in strijd met het methodolo-
gisch individualisme. In hoofdstuk drie is echter al opgemerkt dat om
pragmatische redenen organisaties als actoren kunnen worden opgevat. In een
analyse waarin organisaties worden gemodelleerd als rationele actoren moet
dat model worden opgevat als een 'basis' waaraan de empirie kan worden
getoetst. Wanneer de empirie van deze basis afwijkt dan kan worden gezocht
naar oorzaken voor het feit dat organisaties niet volgens het rationele actor-
model tot keuzes komen, en wat daarvan de oorzaak is. Het hierboven
besproken werk van Van Waarden geeft aan dat een bewust gebruik van het
rationele actor-model in de verklaring van het handelen van organisaties tot
zinvolle inzichten leidt.

In deze paragraaf worden de theoretische inzichten uit de vorige paragraaf

toegespitst op de produktketen. Daarbij wordt eerst stilgestaan bij Franse

begripsvorming die aansluit bij het hier gehanteerde concept van de produkt-
keten (4.1.). Mede op basis daarvan wordt in paragraaf 4.2. ingegaan op de
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institutionele analyse van de produktketen.

4.1.  de  Whhe'-benadering                                                                                                                                                                     In hoofdstuk twee is kort ingegaan op het Franse begrip 'filidre', dat door
Roobeek wordt gebruikt in haar analyse van de technologiewedloop. Daarbij
werd opgemerkt dat het concept verwilst naar een produktieketen; de
relevantie voor deze studie is derhalve duidelijk. In zijn dissertatie geeft
Groenewegen (1989) een beknopte weergave van de achtergronden van dit
concept. Hierop is het navolgende gebaseerd.

Groenewegen (1989: 66) definieert het begrip 'filidre' als "(..) het netwerk
van relaties, dat een actor met zijn omgeving heeft opgebouwd. Het gaat
daarbij zowel om de onderlinge leveringen (...), de financiale verbindingen
(...),  de  uitwisseling van technische kennis   (...),  als om relaties  van  meer
persoonlijke aard." Binnen dit netwerk wordt de strategie  van de verschillen-
de actoren en de gevolgen van hun handelen geanalyseerd op hun gevolgen
voor de dynamiek van het netwerk als geheel.

Groenewegen onderscheidt in de Franse literatuur verschillende manieren
waarop dit kernbegrip is uitgewerkt. In de eerste plaats kan een technische,
een economische, en een organisatorische invalshoek worden onderscheiden.
Gemeenschappelijk element is dat wordt gekeken naar de koppeling van
verschillende produktiestadia, van grondstofwinning tot en met de consump-
tie van het eindprodukt. De organisatorische invalshoek sluit aan bij het
materiaal dat in voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk is gepresenteerd:
het gaat om de manier waarop transacties tussen de verschillende produktie-
stadia worden gecobrdineerd. Overigens merkt Groenewegen hierbij op dat
vanuit die invalshoek niet alleen de marktstructuur moet warden geanaly-
seerd, maar dat tevens de 'socio-politieke' structuur moet worden beschouwd
(Groenewegen, 1989: 68).

Een tweede onderscheid dat kan worden gemaakt is dat van het niveau
van analyse. Een 'filibre' kan worden bestudeerd op micro-niveau; de strate-
gie8n van individuele actoren staan daarbij centraal. Op meso-niveau wordt
de 'filiare' opgevat als een systeem, waarvan de dynamiek kan worden
bestudeerd. Daarbij kan worden opgemerkt dat een dergelijk systeem in het
merendeel van de gevallen een constructie is van de onderzoeker, en dat het
systeem derhalve meestal geen 'concrete beslissingseenheid' is (Groenewegen,
1989: 69).

Op basis van deze uiteenzetting is duidelijk dat deze Franse benadering
verwant is aan de analyse van wat hier de produktketen wordt genoemd.
Met name de opmerking omtrent de analyse op meso-niveau, waar de
produktketen in veel gevallen een constructie van de onderzoeker is, is van
belang. Het bereiken van specifieke doelstellingen voor de produktketen als
geheel, zoals in een produktgericht milieubeleid wordt nagestreefd, kan dus
in veel gevallen niet steunen op een besliscentrum voor de gehele keten,
maar moet rekening houden met het feit dat deze keten een samenstel is van
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weliswaar met elkaar verbonden, maar autonoom beslissende actoren.
Een verschil tussen de 'filidre'-benadering en het perspectief dat in deze

studie wordt gehanteerd ligt in het tot 66n netwerk rekenen van bij een
groep van produkten betrokken ondernemingen, kenniscentra en overheids-
instanties, zoals uit de door Groenewegen gehanteerde definitie blijkt. In
deze studie wordt een analytisch onderscheid gemaakt tussen de beleidsarena
en de economische arena. In de Franse benadering heeft het beschouwen van
de totale groep actoren als een systeem overigens een duidelijke achtergrond.
Het 'filibre'-begrip is namelijk niet alleen ontwikkeld ten behoeve van
wetenschappelijke analyse, maar heeft ook als basis gediend voor nationaal
industriebeleid (Groenewegen, 1989: 64).

Aangezien een beleid dat zich richt op produkten gedurende hun gehele

levenscyclus kan worden gezien als een pendant van dit Franse industriebe-
leid, is het interessant om de conclusies van Groenewegen (1989: 312-315)
over dit beleid kort aan te stippen. Het beleid dat zich baseerde op het
'filidre'-concept is gevoerd in de periode 1981-1986. De resultaten van dat
beleid verschillen echter nauwelijks van het beleid in de voorafgaande
periode, zo stelt Groenewegen. Uiteraard kunnen daarvoor een aantal
externe oorzaken worden aangewezen. Echter, "[d]e gang van zaken rond de
diverse 'filibre'-plannen roept de vraag op, of een 'Etat d6veloppeur' voldoen-
de informatie over het micro-niveau kan verzamelen, waardoor een juiste
analyse van de marktstructuur kan worden gemaakt, de juiste aangrijpings-
punten voor het beleid kunnen worden geidentificeerd en het adequate
instrumentarium kan worden ontwikkeld." (Groenewegen, 1989: 313). Los
van dit punt vergt een succesvolle sturing van een economisch subsysteem
onder meer de afwezigheid van technologische veranderingen en controle van
de overheid over de markt (bijvoorbeeld doordat zij een dominante afnemer

is). Verder acht Groenewegen de aanwezigheid van een centraal coBrdinerend
orgaan, dat los staat van de gevestigde politieke, economische en ambtelijke
belangen, onmisbaar.

Zoals al is opgemerkt kan een produktgericht milieubeleid worden gezien als
een poging een produktketen op meso-niveau te sturen op haar milieugedrag.
In het volgende hoofdstuk zal nader op overheidssturing worden ingegaan.

4.2. Symbiotiscbe en concurrentie-ajbankelijkbeid: analyse van de produktketen
Bij toepassing van de inzichten uit paragraaf drie dient te worden opgemerkt
dat de afhankelijkheid tussen actoren, die de basis vormt voor afstemmings-
mechanismen, twee soorten kent.

Pfeffer en Salancik (1978) verdelen afhankelijkheidsrelaties tussen actoren
in twee categoriedn: situaties waarin actoren een symbiotische dan wel een
competitieve relatie hebben. In een symbiotiscbe relatie is de output van actor
A de input van actor B. De relatie tussen twee opeenvolgende fasen in de
levenscyclus van een produkt is hiervan een voorbeeld: de output van de
grondstofproducent is de input voor de producent van halffabrikaten. Een
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competitieue relatie bestaat tussen twee actoren wanneer voor hen geza-
menlijk een bepaalde uitkomst beschikbaar is, die verdeeld moet worden. Er
is met andere woorden sprake van een 'fixed sum game'; de winst van actor
A is het verlies van actor B. De relatie tussen twee actoren binnen 66n fase
van de levenscyclus van een produkt (twee grondstofproducenten) kan een
dergelijke vorm aannemen.

Godfroij (1981: 166-118) erkent dat afhankelijkheid, of zoals hij zegt,
interdependentie, de verklaring vormt voor relaties tussen organisaties. Naar
aanleiding van de typologie van Pfeffer en Salancik, en ook andere indelingen
in soorten van interdependentie, stelt hij dat slechts bij uitzondering sprake
is van een duidelijk symbiotische of concurrentie-afhankelijkheid tussen

organisaties. Gezien de uitwerking die Pfeffer en Salancik geven aan de
begrippen concurrentie- en symbiotisch, namelijk in termen van elkaar
aanvullende actoren of tegenstanders in een 'fixed sum game', sluit deze
kritiek aan bij de een deze studie al eerder gedane constatering dat tussen

organisaties vaak sprake is van een mengvorm van samenwerking en conflict.
Godfroij stelt daarom voor interdependentie zoals die door organisaties
wordt "ontdekt, gecreEerd, veranderd en opgeheven" te bestuderen (Godfroij,
1981: 118). Hij wijst met andere woorden op het feit dat bepaalde afhanke-
lijkheidsrelaties niet per s6 door organisaties worden herkend, en dat zij
kunnen streven naar verandering van die interdependenties.

Ondanks het feit dat de kritiek op de dichotomie van Pfeffer en Salancik
gerechtvaardigd is, kan zij worden gebruikt om een onderscheid te maken
tussen relaties die bestaan tussen organisaties in de produktketen. Organisa-
ties die zich bezighouden met 66n stap uit de levenscyclus van een produkt
(bijvoorbeeld de assemblage van het eindprodukt) hebben primair een relatie
die kan worden getypeerd als concurrentie-afhankelijkheid, onafhankelijk van
de vraag of deze organisaties daarnaast gemeenschappelijke doelen hebben die
hen in een symbiotische relatie tot elkaar plaatsen. De relatie tussen organisa-
ties die zich bezighouden met verschillende stappen uit de produktlevenscy-
clus (bijvoorbeeld consumptie en afvalverwerking) kan daarentegen primair
worden gekarakteriseerd als symbiotisch.

Verschillende auteurs menen dat afstemming c.q. samenwerking tussen

actoren die met elkaar een symbiotische afhankelijkheidsrelatie onderhouden
de afgelopen jaren in belang is toegenomen. Michael Best (1990: 14-17) noemt

als 661 van de vier dimensies van de 'New Competition' de nadruk op
'consultative coordination' tussen ondernemingen in een produktketen.
Alleen op die manier kan competitief voordeel worden behaald in een
periode van snelle technologische verandering. Ook Alter en Hage (1993)
leggen de nadruk op wat zij 'symbiotic cooperation' noemen. Hun aandacht
gaat uit naar complexe netwerken van ondernemingen die ongelijksoortige
activiteiten uitvoeren. Ook zij zien dit afstemmingsmechanisme als kenmer-
kend voor de post-industrifle samenleving die door hen wordt gekarakteri-
seerd aan de hand van de volgende kenmerken: "(...) shifts in consumer
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preferences away from standardized products produced at low cost, toward
products that are innovative and of high quality. (...) rapid technological
change and product innovation. (..) a culture of cooperation and of trUSt has
facilitated the emergence of various kinds of networks. In some sectors of
the economy and in different WayS, the central state has become concerned
about coordination and has attempted to aCt as a facilitator. (...) a greater
willingness on the part of firms to take risks produces cooperative behavi-

our."  (Alter en Hage, 1993: 42).
In het empirisch deel van deze studie moet blijken in hoeverre dergelijke

mechanismen rond milieuvraagstukken tot ontwikkeling komen.
Op basis van dit onderscheid kunnen afstemmingsmechanismen in de

produktketen beter worden benoemd. De produktketen bestaat uit een aantal
scbakels dat overeenkomt met de mate van arbeidsdeling. Zoals in het begin
van dit hoofdstuk is opgemerkt wordt de meest fundamentele indeling ge-
vormd door de schakels produktie, consumptie en verwerking. Verdere
onderverdeling van de schakels produktie en verwerking is een empirisch
gegeven dat in de tijd kan veranderen. Naast de in dit hoofdstuk besproken
overwegingen van efficiiintie en de machtsverhoudingen tussen actoren zijn
technologische factoren van invloed op deze verdeling; de organisatie van de
produktketen is opgebouwd uit elementen die zijn terug te vinden in de
typologie van Campbell et al.. De analyse van die organisatie heeft betrek-
king op twee niveaus: individuele schakels en relaties tussen schakels.

Bij de analyse van individuele scbakels moet een onderscheid worden
gemaakt in produktieve, consumptieve en afvalverwerkende activiteiten
worden gemaakt. Bij produktieve handelingen is een analyse van een schakel
uit de produktketen te vergelijken met een concurrentie-analyse. Wanneer
een schakel meerdere actoren bevat (er bestaan bijvoorbeeld meerdere
producenten van een grondstof) dan bestaat tussen hen concurrentie-afhanke-
lijkheid. Een mogelijke strategie om daarmee om te gaan die beperkt blijft
tot diezelfde schakel is horizontale integratie. Minder vergaande vormen van
afstemming zijn bilaterale uitwisseling van informatie en afspraken. Dergelij-
ke afstemmingsmechanismen zijn het resultaat van 'closure'-strategieBn van
marktactoren.

De relatie tussen actoren binnen dezelfde schakel is echter nooit volledig
te karakteriseren als competitief. Op sommige punten bestaan symbiotische
afhankelijkheidsrelaties, die in bepaalde gevallen kunnen leiden tot afstem-

ming van handelingen rond collectieve doelstellingen.
De voorafgaande schets kan ook van toepassing zijn op de afvalverwer-

kingsactiviteiten, wanneer sprake is van produkt- of materiaalhergebruik (een
voorbeeld  is de glasindustrie).  Bij de uiteindelijke verwijdering van afval  is

sprake van een andere situatie, omdat de eigendomsrechten daar anders zijn
verdeeld. Zo is voor huishoudelijk afval sprake van het afstaan van afval
door de consument, terwijl de gemeentelijke overheid wettelijk verplicht is
voor inzameling en verwijdering van dit afval zorg te dragen. De gemeentelij-
ke overheid kan die taak desgewenst uitbesteden aan particuliere onderne-
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mingen; tevens kan zij haar inwoners middels een heffing laten meedelen in
de kosten van de afvalverwijdering.

Fundamenteel verschillend is afstemming van consumptieve activiteiten.
Zeker wanneer sprake is van een 'consumentenprodukt' dan is afstemming
het tot stand brengen van een collectief goed.

De analyse van relaties tussen scbakels richt zich in eerste instantie op
schakels die direct op elkaar aansluiten. Tussen die schakels bestaat sym-
biotische afhankelijkheid. Afstemming tussen ondernemingen uit die schakels
kan zich richten op collectieve voordelen (zie de 'promotional networks' die
Campbell et al. identificeren) maar kan ook betrekking hebben op private
voordelen. In dit laatste geval zijn processen van vet-ticale integratie uiteraard
cruciaal.

Als gevolg van de hierboven reeds besproken specifieke karakter van
eigendomsrechten van afval is in de relatie tussen consumptie en verwerking
sprake van een fundamenteel andere situatie. Voor zover het gaat om
huisvuil is sprake van het afstaan van het afval. Bovendien is hier sprake van
een geografische indeling: inzameling en verwerking is naar regio georgani-
seerd.

Naast relaties tussen direct met elkaar verbonden schakels kunnen ook
relaties bestaan tussen bijvoorbeeld de produktie van een materiaal en de
opwerking van het afval dat van dat produkt overblijft na consumptie. Een
voorbeeld is de achterwaartse integratie van een producent in recycling als
middel om afhankelijkheid van toeleveranciers te verminderen.

Overigens bouwt de analyse van relaties tussen schakels voort op de
analyse van individuele schakels. Zo vereist afstemming van handelen tussen

gehele schakels dat de afzonderlijke schakels zich organiseren.

Uiteindelijk ligt in deze studie het zwaartepunt bij de analyse van de verbin-
ding tussen de organisatie van de produktketen enerzijds en de vermindering
van milieu-effecten die in de levenscyclus van het produkt worden gegene-
reerd door die produktketen anderzijds.

5. Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de theoretische inzichten gepresenteerd waarmee in
deze studie de institutionele inbedding van economisch handelen rond een
produkt zal worden bestudeerd. Het cent:rale begrip is de produktketen, die
de bij het produkt betrokken actoren, hun relaties, hun handelingen, alsmede

de regels die op dat handelen betrekking hebben, omvat. In dit hoofdstuk
zijn instituties behandeld die het resultaat zijn van afstemmingspogingen
tussen actoren met als doel het realiseren van publieke en/of private goede-
ren. Bij de totstandkoming van die instituties speelt de individuele afweging
door betrokken actoren van de kosten en opbrengsten die daarmee zijn
verbonden, in combinatie met de machtsverhoudingen tussen de betrokken
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actoren, een belangrijke rol. Actoren zullen streven naar een afstemmingsme-
chanisme dat hen individueel het meest ten goede komt.

Veranderingen in de produktketen kunnen betrekking hebben op elk van
de variabelen: de deelnemende actoren, hun relaties, en de regels die hun
handelingen mede vormgeven. Gegeven de invloed die regels uitoefenen op
het handelen van de actoren kan worden verwacht dat zij zich zullen
mengen in processen waarin die regels formeel worden vormgegeven. De
institutionele vormgeving van die processen is het onderwerp van het
volgende hoofdstuk. In dat hoofdstuk wordt tevens het conceptueel model
van deze studie gepresenteerd, waarin ook de inzichten uit dit hoofdstuk zijn
verwerkt.



5. institutionele analyse van beleidsprocessen: be-
leidsnetwerken

1. Inleiding

In hoofdstuk drie is het raamwerk gepresenteerd dat de basis vormt voor
deze studie. Het daarin opgenomen 'operationele niveau' is in het vorige
hoofdstuk behandeld: de produktketen. Een van de vormende elementen van
de produktketen zijn regels waar bij de formulering en/of afdwinging
overheidsinstanties zijn betrokken. De totstandkoming van die regels vindt
volgens het raamwerk plaats op het 'collectieve keuze'-niveau. Theoretische
inzichten die kunnen worden benut om dit deel van het model in te vullen
staan in dit hoofdstuk centraal.

Waar het neo-institutionele paradigma in de economie heeft geleid tot een
groot aantal inzichten ten aanzien van het operationele niveau, komt Eggerts-
son in een omvattende literatuurstudie tot de conclusie dat de verklaring van
het ontstaan en functioneren van de overheid een van de minst ontwikkelde
onderdelen is van de neo-institutionele economie (Eggertsson, 1990: 248). Het
werk van Douglass North (1981, 1990) vormt in dit verband de meest uitge-
werkte theorie. Voor deze studie biedt het echter onvoldoende aanknopings-
punten. In dit hoofdstuk wordt daarom op basis van organisatie-sociologi-
sche, politicologische en bestuurskundige inzichten het 'collectieve keuze'-
niveau van het basismodel ingevuld. Daarbij staat het begrip 'beleidsnetwerk'
centraal.

In paragraaf twee worden diverse stromingen binnen de verschillende
hierboven genoemde disciplines behandeld. Deze stromingen kunnen worden
gezien als stamlijnen van het concept 'beleidsnetwerk'. In paragraaf drie
wordt dit concept behandeld. Paragraaf vier bevat het conceptueel model van
deze studie.

2.    Stamlijnen van het begrip beleidsnetwerk

In de bestuurskunde is bij de bestudering van de totstandkoming van
collectieve beslissingen het begrip beleidsnetwerken de basis voor een
dominante stroming. In het begrip beleidsnetwerk worden twee inzichten
gecombineerd. Het eerste inzicht heeft betrekking op de verscheidenheid die
bestaat in de relatie tussen de overheid en de samenleving. Daarbij wordt de
samenleving meestal geoperationaliseerd als een set van - potentiifle - belan-
gengroepen. De verscheidenheid in de relatie tussen de overheid en dergelijke
groepen kan op verschillende niveaus worden gezocht: tussen landen, tussen
bestuursniveaus, en tussen beleidssectoren. Het tweede inzicht is dat relaties
tussen organisaties een zelfstandig object van onderzoek vormen. Stelsels van
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dergelijke relaties, ofwel - interorganisationele - netwerken, kunnen worden
onderzocht op hun kenmerken, de processen die zich erin afspelen, en de
resultaten die zij opleveren. In deze paragraaf wordt op beide inzichten
ingegaan.

In tegenstelling toi de organisatie-sociologische stamlijn, die een redelijk
coherent verloop kent, kenmerkt de theorievorming over de positie van
belangengroepen ten opzichte van de overheid zich door een grote diversiteit
aan typeringen, en criteria om die typen in te delen. Verscheidene auteurs
hebben getracht hierin duidelijkheid te verschaffen. Een nummer van het
European Journal of Political Research, dat volledig is gewijd aan beleidsnet-
werken, bevat maar liefst drie artikelen waarin een typologie van deze
inzichten wordt gepresenteerd. Waar Van Waarden (1992) een zevental
dimensies onderscheidt, stellen Jordan en Schubert (1992: 12) voor relaties
tussen overheid en belangengroepen te classificeren op de volgende drie
dimensies:

(1) de mate van institutionalisering, in het bijzonder de stabiliteit van de
relatie;

(2) de 'scope' van de relatie: overstijgt de relatie verschillende beleidsseCto-
ren of blijft zij tot 66n sector beperkt;
0) omvat het netwerk een beperkt aantal deelnemers of juist veel deelne-
mers.

Het voert te ver om de verschillende typen hier te bespreken (zie Van Waar-
den  (1992)  voor  een  - niet uitputtend - overzicht). In plaats daarvan zullen
drie perspectieven op de relatie tussen overheid en samenleving worden
besproken: het neo-corporatisme (2.1.), de 'policy community' (2.2) en 'issue-
networks' (2.3). Vervolgens wordt stilgestaan    bij de ontwikkeling   van    de
bestudering van relaties tussen organisaties zoals die binnen de organisatie-so-
ciologie heeft plaatsgevonden (2.4).

2.1.   Het  neo-corporatistiscbe  onderzoeksprogramma
In de politicologie zijn drie hoofdstromen te onderscheiden die trachten de
relatie tussen de overheid en de samenleving inzichtelijk te maken: het
pluralisme, de marxistische benadering en het neo-corporatisme. Elk van deze
stromen baseert zich op de operationalisatie van die relatie als de plaats van
belangengroepen in het politieke systeem. De volgende schets van het
pluralisme en de marxistische benadering is gebaseerd op een overzicht van
Ball en Millard (1986: 2-21).

Met de term pluralisme wordt verwezen naar een stroming in het denken
over de relatie tussen overheid en samenleving die zijn oorsprong kent in de
Verenigde Staten van de jaren vijftig. Uitgangspunt van deze benadering is
dat politieke macht gefragmenteerd is en is verspreid over verschillende delen
van de samenleving. Belangengroepen worden gezien als intermediair tussen
de overheid en individuen. Politieke beslissingen zijn het resultaat van
onderhandelingen tussen de overheid en die groepen. Politiek conflict, dat in
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dit verband kan worden omschreven als tegenstrijdige claims op (in-)actiedoor de overheid, is het resultaat van het feit dat belangengroepen zich
organiseren rond verschillende scheidslijnen in de samenleving, zoals econo-
mische, culturele en ideologische scheidslijnen. Een belangrijke stelling vanhet pluralisme is dat de politieke macht niet in handen is van 66n groep;
alhoewel ongelijkheid bestaat als gevolg van verschillen in mate waarin
groepen de beschikking hebben over machtsbronnen, leveren verschuivende
coalities en allianties tussen groepen telkens andere winnaars en verliezers op
Ball en Millard, 1986: 5). Waar vroege vertegenwoordigers van het pluralis-
me spraken van een machtsbalans in de samenleving (vergelijk Galbraiths
(1952) concept van 'countervailing power'), gaan meer recente vertegenwoor-
digers uit van enige mate van ongelijkheid.

Tenslotte is ten aanzien van de positie van de overheid door vertegen-
woordigers van het pluralisme een specifiek standpunt ingenomen. Devoorlopers binnen deze stroming zagen de overheid als een neutrale scheids-
rechter die de uitkomsten van de competitie tussen belangengroepen regis-
treerde en formaliseerde. Modernere vertegenwoordigers vatten de overheid
op als de vertegenwoordiger van eigen belangen, zoals het eigen voortbestaan
van departementen.

Ball en Millard (1986: 5) merken op dat deze stroming een duidelijke
normatieve component herbergt. In het kader van de Koude Oorlog was het
pluralisme de uitdrukking van de vrije deelname aan het politieke proceszoals die in de Verenigde Staten bestond, ten opzichte van het totalitaire
systeem in de Sovjet-Unie. Minstens zo belangrijk is dat vrijwel vanaf het
begin duidelijk was dat het door het pluralisme geschetste beeld niet strookte
met de relatie tussen overheid en belangengroepen zoals die in empirisch
onderzoek, ook in de Verenigde Staten, werd blootgelegd (lordan en Schu-
bert, 1992: 8).

De marxistiscbe benadering van de relatie tussen overheid en samenleving kan
worden gezien als een bijzondere variant van theorieBn die de rol van elites
in die relatie benadrukken. Dergelijke theorieifn verdelen de samenleving in
twee groepen: een kleine groep van regeerders en een grotere groep van
geregeerden. De kleinere groep, de elite, bestaat uit individuen die door
formele en informele relaties een sterke groepsband hebben. De wensen van
de elite krijgen bij alle belangrijke beslissingen, ongeacht het onderwerp,
meestal de voorkeur boven die van de geregeerden.

Een belangrijke vraag in dergelijke theorie8n is die naar de bron van de
machtspositie van de elite. Hier komt het onderscheidende kenmerk van de
marxistische benadering ten opzichte van andere elite-theorie8n naar voren.
Waar de laatsten als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat die machtsbron
van economische, culturele, sociale of religieuze aard kan zijn, gaat de
marxistische benadering uit van het determinerende karakter van economi-
sche verhoudingen (Ball en Millard, 1986: 18). De economische macht, die in
handen is van de kapitalistische klasse, stelt die klasse in staat politieke
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processen in de samenleving te domineren. De overheid wordt daarbij
overigens niet gezien als een volledig gecontroleerde actor; zij heeft enige
autonomie als gevolg van verdeeldheid binnen de kapitalistische klasse, en op
basis van haar mogelijkheid bepaalde collectieve goederen (zoals infrastruc-
tuur) te verschaffen. Binnen de marxistische benadering hebben belangen-

groepen slechts een beperkte betekenis. De dominante positie van kapitalis-
ten wordt ook niet primair gezien als een gevolg van hun inspanningen als
belangengroep. Vertegenwoordigers van deze stroming achten slechts 66n
scheidslijn in de samenleving relevant, namelijk die tussen kapitalisten en het
proletariaat. Belangengroepen die zich positioneren langs andere lijnen, zoals
bijvoorbeeld het milieuvraagstuk, blijven bij hen onderbelicht (Ball en
Millard, 1986: 20).

Het begrip corporatisme zoals dat in de jaren zeventig is ontwikkeld kan
worden gezien als een reactie op de - fundamentele - onvolkomenheden van
beide benaderingen. Zoals Cawson (1985: 2-3) opmerkt wordt door pluralis-
ten onvoldoende aandacht besteed aan de wijze waarop individuele belangen
worden getransformeerd tot groepsbelangen, terwijl binnen de marxistische
benadering de belangenstructuur wordt afgeleid uit een theorie over de totale
samenleving. De reactie van het neo-corporatisme hierop is de expliciete
erkenning van enerzijds de relatie van een belangenorganisatie tot haar leden,
en anderzijds de relatie tussen die organisatie en de overheid. De in het
vorige hoofdstuk behandelde theorievorming omtrent het tot stand komen
van collectieve actie vormt hiervoor een belangrijke basis.

Cawson definieert corporatisme als "(...) a specific socio-political process in
which organizations representing monopolistic functional interests engage in
political exchange with state agencies over public policy outputs which
involves those organizations in a role that combines interest representation
and policy implementation through delegated self-enforcement." (Cawson
1985: 8).

Het belangrijkste verschil met het pluralisme is dat er geen sprake is van
competitie tussen belangengroepen, maar van 'closure'; bepaalde groepen
weten het monopolie op belangenbehartiging naar de overheid toe te
verwerven (zie ook Jordan en Schubert, 1992: 8).

Cawson (1985) onderscheidt verschillende niveaus van corporatisme. In
contrast met de macro-benadering van corporatisme, waarin wordt gezocht
naar een verklaring van het functioneren van nationale politieke systemen,
waarbij landen worden ingedeeld naar de mate waarin zij aan corporatistische
kenmerken voldoen, richt Cawson zich op het analyseren van politieke
processen op 'meso'-niveau: "(...) the interaction of state agencies and
interests organized on a sectoral basis." (Cawson, 1985: 2).

Dit onderscheid is gebaseerd op de kritiek van Wassenberg (1982) op de
overheersende macro-orientatie van het corporatisme-debat. Hij stelt voor om
her politiek-economisch systeem van een land, en de resultaten die dat
systeem produceert, te analyseren in termen van 'verticale balkanisering'.  Hij
doelt daarmee op het volgende. Volgens Wassenberg is het niet onmogelijk
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dat de relaties tussen overheidsinstanties en organisaties van werkgevers en
werknemers op macro- meso- en micro-niveau verschillende vormen aan-
neemt. Naar zijn mening is het zelfs zo dat een conflictueuze relatie op
micro-niveau tussen werknemers en werkgevers, en polarisatie op landelijk
(macro)niveau prikkels vormen om op meso-niveau te komen tot besluitvor-
ming in relatief besloten kring (Wassenberg, 1982: 103). Anderzijds verster-
ken die corporatistische relaties op meso-niveau de polarisatie en conflicten
op respectievelijk het macro- en micro-niveau.

Het idee, dat de relatie tussen de overheid en corporatistische organisaties

een proces van politieke ruil omvat, speelt in de neo-corporatistische analyse
op meso-niveau een belangrijke rol (Cawson, 1985: 7). Voor de betreffende
organisatie gunstige beleidsprogramma's worden 'geruild' tegen medewerking
van die organisaties aan de uitvoering van die programma's. Deze ruil is
gebaseerd op een machtsevenwicht tussen de betreffende partijen. Daarbij
kan de overheid als alternatief voor een overeenkomst terugvallen op
wettelijke instrumenten. De betrokken organisatie bezit echter de voor het
beleid benodigde informatie. Bovendien kan deze organisatie door de contro-
le over haar leden de uitvoering van het beleid beinvloeden. In de woorden
van  Cawson  (1985:  6):   " (...) corporatist organizations  not only represent  the
interests of their respective interest categories, but also play a part in the
government of those categories." Een van de thema's van het neo-corporatis-
me betreft de vraag welke organisaties dergelijke karakteristieken ontwikke-
len, en op welke wijze dat wordt beTnvloed door de reikwijdte van over-
heidsactiviteiten, c.q. specifieke pogingen van de overheid om dit soort
organisaties te stimuleren (Cawson, 1985: 4).

Streeck en Schmitter (1985) geven hieraan nadere invulling. Zij zien het
toenemende optreden van belangenorganisaties in die functie als de verschij-

ningsvorm van een mechanisme dat bijdraagt aan het bestaan van sociale

orde, naast mechanismen als markt, overheid en gemeenschap. Zij hanteren
het concept 'private interest government', dat wordt gedefinieerd als " (..) the

self-'government' of categories of social actors defined by a collective selfre-

garding interest. (...) we prefer to reserve the concept for arrangements under
which an attempt is made to make associative, self-interested collective action
contribute to the achievement of public policy objectives." (Streeck en
Schmitter, 1985: 17). Aan dit begrip koppelen zij een aantal interessante
observaties.

In de eerste plaats schetsen zij het transformatieproces van een belangenor-

ganisatie    naar een 'private interest government'. Dit proces start    met    de
stellingname van een belangenorganisatie tegenover de overheid omtrent de
noodzaak van interventie die de autonomie van de leden van de organisatie
aantast. Naast het inhoudelijke belang dat de organisatie vertegenwoordigt
leidt die situatie meestal tot een aanvullend belang, namelijk het voorkomen
van overheidsinterventie. Dit belang kan dermate cruciaal worden geacht, dat
de organisatie bereid is om ten aanzien van haar inhoudelijke belang enige
concessies te doen teneinde die interventie te voorkomen. Op die manier
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ontstaat een situatie waarin een belangenorganisatie regels stelt aan haar leden
die in lijn liggen met overheidsbeleid. Een noodzakelijke voorwaarde voor
het ontstaan van een dergelijk arrangement is derhalve de dreiging van
directe overheidsinterventie (Streeck en Schmitter, 1985: 19-20).

Een tweede interessante observatie is dat belangenorganisaties niet alleen
een bepaald belang naar de overheid articuleren, maar ook invloed uitoefenen
op hoe dat belang wordt geformuleerd. Die invloed verloopt via de wijze
waarop - besluitvorming binnen - de organisatie is ingericht, en hangt mede
af van de mate waarin de organisatie een eigen staf heeft die een eigen positie
ontwikkelt.

Aan deze inzichten kan nog een laatste worden toegevoegd, dat geldt voor
corporatistische arrangementen in het algemeen. Een consequentie van de
incorporatie van bepaalde belangengroepen in de politieke besluitvorming is
het depolitiseren van besluitvorming in de betreffende beleidsvelden. "Policy
decisions are taken outside the arena of representative bodies, which are
prone to accept them because they bear the imprimatur of agreement among
the interested parties reached On the basis of technical and managerial

criteria." (Ball en Millard, 1986: 22).
Aan de andere kant wordt gewezen op de voordelen die corporatistische

vormen hebben bij de beleidsvoering door de overheid. Met name ten
aanzien van de implementatie van beleid bestaan vele problemen. In een
analyse van die problemen stellen Pressman en Wildavsky (1973: 143) het
volgende. "The great problem as we understand it, is to make the difficulties
of implementation a part of the initial formulation of policy. Implementati-
on must not be conceived as a process that takes place after and independent
of, the design of policy. Means and ends can be brought into somewhat
closer correspondence only by making each partially dependent on the
other." De incorporatie van belangengroepen in de formulering van beleid,
alsmede het gebruik maken van die organisaties bij de uitvoering van dat
beleid, kan worden gezien als een mogelijkheid om de scheiding tussen beide
delen van het beleidsproces te doorbreken (Streeck en Schmitter, 1985: 22).

2.2. Policy community
Gescheiden van het neo-corporatistische onderzoeksprogramma is door Britse
politicologen en beleidswetenschappers een verwante stroming tot ontwikke-
ling gebracht. Het werk van Richardson en Jordan vormt hiervan een goed
voorbeeld.

In Governing under pressure (1979) analyseren Richardson en Jordan de
wijze waarop in Groot-BrittanniE beleid wordt geformuleerd en uitgevoerd.
Zij baseren zich daarbij op twee uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is
dat de bepaling van de beleidsagenda, de formulering van beleid en de
uitvoering van dat beleid alleen begrepen kan worden door aandacht te
schenken aan de rol die belangengroepen in het politieke proces spelen. Zij
beperken zich niet, zoals binnen het neo-corporatisme wel wordt gedaan, tot
belangengroepen van werknemers en werkgevers. "Whilst it is true that
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producer groups (i.e. employers and employees) are generally the most
effective groups, newer groups have begun to impinge upon the policy
process with increasing effect." (Richardson en Jordan, 1979: 5). Milieu-
organisaties worden met name genoemd, en hebben in Groot-Brittannif
geleid tot verandering in de besluitvorming rond thema's als bijvoorbeeld de
uitbreiding van luchthavens. Ook overheidsorganisaties worden door hen
opgevat als belangengroepen.

Tussen deze groepen bestaat competitie, die zelden volledig zal zijn als
gevolg van een ongelijke verdeling van middelen, maar die aan de andere
kant nooit voor lange tijd tot een monopolie op de 'markt voor belangen-
groepen' zal leiden, aldus Richardson en Jordan.

Het tweede uitgangspunt dat wordt gehanteerd is dat het incrementalisme
een realistische weergave is van de wilze waarop beleidsvorming in Groot-
Brittannid plaatsvindt. Centrale kenmerken van dit door Lindblom geformu-
leerde concept die Richardson en Jordan meenemen zijn: (1) de selectie van
doelstellingen en de empirische analyse van de benodigde handelingen om dat
doel te bereiken zijn nauw met elkaar verweven. Dit betekent dat doel-
middelen analyse minder geschikt is voor beleidsbepaling, (2) 'goed' beleid
kan worden gedefinieerd als een beleid waarover verschillende beleidsanalis-
ten overeenstemming hebben bereikt, (3) in de analyse ten behoeve van de
formulering van het beleid worden niet alle mogelijke uitkomsten, mogelijke
middelen en betrokken waarden in de beschouwing betrokken, en (4) er
wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van wetenschappelijke
theorie8n in de onderbouwing van beleidsprogramma's.

Naar de mening van Richardson en Jordan zijn beide uitgangspunten nauw
met elkaar verbonden; het proces van de formulering en implementatie van
beleidsprogramma's vertoont incrementalistische trekken omdat in dat proces
belangengroepen  zijn geintegreerd (Richardson en Jordan,   1979:  24).

In de analyse van beleidsvorming die zich baseert op deze uitgangspunten
introduceren de auteurs het begrip policy community. Beleid wordt gevormd
door een groot aantal organisaties (zowel overheidsinstanties als belangen-
groepen) die nauw met elkaar verbonden zijn. Bovendien is beleidsvorming
en -implementatie gesegmenteerd; organisaties vormen clusters rond bepaalde
issues, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg en milieu. Binnen dergelijke
'policy communities' wordt beleid gevormd in interacties die zijn gericht op
het bereiken van consensus (Richardson en Jordan, 1979: 53-54, 74).

Overigens zijn bij Richardson en Jordan ideean terug te vinden die
verwant zijn aan het begrip 'private interest government'. Ook zij erkennen
de rol die belangengroepen in de implementatie van beleid kunnen vervullen,
en wijzen op het probleem dat deze organisaties zich naast het vertegenwoor-
digen van het belang moeten richten op het tevreden stellen van hun leden
(Richardson en Jordan, 1979: 8, 10).

Alhoewel deze stroming verwant is aan de ideeiin die in het kader van het
neo-corporatisme zijn ontwikkeld, zijn er belangrijke verschillen. Door
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Richardson en Jordan worden uitdrukkelijk ook andere dan belangengroepen
van ondernemingen en werknemers, de traditionele onderzoeksobjecten
binnen het neo-corporatisme, in de beschouwing betrokken. Een ander

positief punt is dat zij bij de analyse van de rol die dergelijke organisaties in
het beleidsproces spelen, alle fasen van dat proces bespreken: de vorming van
de politieke agenda, de voorbereiding van beleid, beslissingen over beleid en
de uitvoering van beleid.

Een punt van kritiek op de benadering van Richardson en Jordan is de
soms naTeve wijze waarop over de vorming van groepen wordt gedacht. In
tegenstelling tot het gedachtengoed van Olson (zie hoofdstuk vier) stellen de
auteurs het volgende: "If existing organised groups behave in such a way as
to seriously threaten the interests of (...) potential groups, then new organi-
sed pressure groups will emerge." (Richardson en Jordan, 1979: 10).

2.3. bet issue-network
In de Amerikaanse literatuur over de relatie tussen overheid en belangengroe-
pen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het begrip 'iron triangles'. Dit
begrip verwijst naar beleid als het resultaat van interacties binnen duurzame
netwerken van overheidsinstanties, commissies en belangengroepen. Naar de
mening van Heclo (1978) is die visie op de beleidsvorming in de Verenigde
Staten op zijn rninst eenzijdig. In toenemende mate ontstaan rond 'nieuwe'
beleidsthema's als energievoorziening, de milieuproblematiek en consumen-
tenbescherming relatief open netwerken. Dergelijke issue networks omvatten
een groot aantal participanten die expert zijn ten aanzien van een bepaald
beleidsthema. Dat kunnen vertegenwoordigers van belangengroepen zijn,
maar ook ambtelijke en wetenschappelijke experts. Belangrijk is dat de
samenstelling van het netwerk sterk fluctueert, en volgens Heclo primair
moet worden opgevat als een netwerk van personen in plaats van organisa-
tieS.

Het ontstaan van dergelijke netwerken kan worden verklaard vanuit de
toenemende vraag vanuit de samenleving naar de oplossing van nieuwe

problemen, waardoor de beleidsagenda steeds voller raakt. Tegelijkertijd
bestaat de druk om de overheidsbureaucratie niet te laten groeien. Dit heeft
in de Verenigde Staten geleid tot het 'uitbesteden' van beleid aan intermedi-
airs zoals lokale overheden en belangengroepen. Heclo (1978: 92) spreekt van
'government by remote control'. Tevens wordt een toenemend aantal experts

bij het beleidsproces betrokken vanwege het op de beleidsagenda komen van
steeds meer complexe problemen. Heclo   (1978:  94)  vat deze ontwikkeling
samen als: "(...) politicizing organizational life and depoliticizing democratic
leadership." Alhoewel voordelen zijn te herkennen aan de ontstane situatie

signaleert Heclo, analoog aan de neo-corporatisten, het probleem van de
verminderde mogelijkheid tot democratische controle op beleid dat in issue-
netwerken tot stand komt.

Het is overigens opmerkelijk dat, waar voor de bestudering van redelijk
stabiele relaties tussen enkele belangenorganisaties en overheidsinstanties een
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groot aantal concepten beschikbaar zijn, in typologieifn telkens naar Heclo
wordt verwezen wanneer het gaat om instabiele patronen. Verder valt op dat
deze analyse van instabiele patronen leidt tot inzichten die in belangrijke
mate parallel lopen aan observaties die binnen het neo-corporatistische
onderzoeksprogramma, waar juist stabiele, gesloten patronen onderwerp van
onderzoek vormen.

2.4. relaties tussen organisaties
Het begrip 'netwerk' was in de sociale wetenschappen aanvankelijk verbon-
den met een - antropologische - methodiek waarbij communicatie- en
interactiepatronen tussen leden van een groep inzichtelijk werden gemaakt.
Het vage begrip 'sociale structuur' werd met behulp van deze analyse-
methodiek geoperationaliseerd (Turner 1991: 541-549). Vanaf de jaren zestig
is deze methode door sociologen in toenemende mate toegepast bij de
beschrijving en analyse van fenomenen in Westerse geindustrialiseerde
samenlevingen. In potentie biedt dit begrip grote mogelijkheden voor de
sociologie, omdat het betrekking heeft op het kernobject van deze weten-
schap: sociale relaties. Tevens kan het een oplossing vormen voor het
zogenaamde micro-macro-probleem: de vraag op welke wilze micro-sociologi-
sche processen zijn verbonden met macro-sociologische verschijnselen
(Collins, 1988). In de praktijk blijft de toepassing van het concept echter
vaak beperkt tot de beschrijving van sociale relaties (Turner, 1991: 540).

In de organisatie-sociologie wordt sinds de jaren zeventig eveneens van het
netwerkbegrip gebruik gemaakt. Na een periode waarin het interne functio-
neren van de organisatie centraal staat, richt de aandacht van organisatie-
sociologen zich op de relatie tussen de organisatie en haar omgeving (Lam-
mers, 1983: 173-174; Perrow, 1986). Voordien is aan deze relatie wet aandacht
besteed, maar dan wordt de omgeving vooral in abstracte termen geconceptu-
aliseerd, zoals  bijvoorbeeld  de   mate  van turbulentie (Emery en Trist,   1965).
Met behulp van het netwerkconcept kan de omgeving worden opgevat als
een patroon van relaties tussen organisaties. Lammers (1983: 193-194) onder-
scheidt drie analyse-niveaus, die tevens kunnen worden gezien als ontwikke-
lingsfasen in het denken over interorganisationele relaties.

Exemplarisch voor het eerste analyse-niveau is de wilze waarop Evan
(1966) het begrip 'role set' van Merton toepast in de bestudering van interor-
ganisationele relaties. Hij introduceert het begrip 'organization-set', dat
wordt gedefinieerd als het netwerk van organisaties in de omgeving van een
organisatie die in de analyse centraal staat. Die centrale organisatie wordt
door Evan de 'focal organization' genoemd (Evan, 1966: 177-178). Het
onderscheidende kenmerk van dit eerste analyse-niveau is dat vanuit 66n
organisatie wordt gekeken naar haar relaties met andere organisaties. Doel
van een dergelijke analyse is onder meer het verklaren van de interne
structuur van de 'focal organization', de mate van autonomie in het nemen
van beslissingen en van de krachten die de centrale organisatie ertoe brengen
met elementen uit haar organisatie-set samen te werken of te concurreren
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(Evan, 1966: 178).
Het tweede analyse-niveau onderscheidt zich van het eerste doordat niet

vanuit het perspectief van 66n organisatie wordt gekeken naar relaties tussen

organisaties. De aandacht wordt daarentegen gevestigd op processen en
relaties tussen organisaties. Veel van de in het vorige hoofdstuk gepresen-
teerde inzichten over afstemmingsmechanismen, zoals het werk van Pfeffer
en Salancik (1978), kunnen in deze categorie worden geschaard.

Het derde analyse-niveau heeft betrekking op de bestudering van een
netwerk van organisaties als geheel. Benson (1975) is een van de eersten die
expliciet aandacht vraagt voor theorievorming op het gebied van interorgani-
sationele netwerken, in plaats van aandacht voor de invloed van die relaties

, ,

op een organisatie. De centrale eenheid van analyse is derhalve een netwerk
van organisaties, dat kan worden omschreven als "(..) a number of distinguis-
hable organizations having a significant amount of interaction with each
other." (Benson, 1975: 230). Benson wil het ontstaan en functioneren van
dergelijke netwerken verklaren. Daartoe maakt hij een onderscheid in twee
analyse-niveaus. In de eerste plaats kan de analyse worden gericht op interac-
tiepatronen die voortvloeien uit de doelstellingen van de betreffende organi-
saties. De centrale stelling van Benson is dat die interactiepatronen, wat hij
de bovenbouw van het netwerk noemt, uiteindelijk afhankelijk zijn van
dieperliggende processen. Die processen, die de onderbouw van het netwerk
vormen, hebben betrekking op activiteiten van organisaties gericht op het
verkrijgen van een adequate hoeveelheid middelen (Benson, 1975: 231). Twee
soorten middelen kunnen worden onderscheiden:  geld en autoriteit,  " (..)  the
legitimation of activities, the right and responsibility to carry out programs
of a certain kind." 0enson, 1975: 232).

Interessant is het feit dat Benson aandacht geeft aan strategie8n die deelne-
mers in een netwerk kunnen ontplooien om de organisatie van het netwerk
te veranderen. In de eerste plaats kan die verandering plaatsvinden door
afspraken en gezamenlijke planning door de deelnemers in het netwerk.
Veranderingen in het netwerk zijn in dat geval meestal een compromis dat
tot stand komt in een onderhandelingsproces. Een tweede strategie is gericht

op het frustreren van de mogelijkheden van 66n van de deelnemers om
middelen te genereren. Een verwante strategie is het veranderen van factoren
in de omgeving van het netwerk met als doel de stroom van middelen te
veranderen. Een laatste strategie is het veranderen van de autoriteitsrelaties in
het netwerk.

De dissertatie van Godfroij (1981) is een poging tot methodologisch
verantwoorde en systematische theorievorming rondom interorganisationele
netwerken. Naast (organisatie-)sociologische inzichten gebruikt hij daartoe
speltheoretische inzichten. Een belangrijk thema is de overbrugging van de
'tegenstelling' tussen actorgerichte en systeemgerichte benadering van

organisaties. Die brug wordt geslagen op een wijze die nauw aansluit bij de
algemene uitgangspunten van deze studie (zie hoofdstuk drie). Godfroij
(1981: 247) stelt het volgende "(..) actoren worden in hun handelingsmoge-
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lijkheden geconditioneerd door gegeven sociale structuren, doch 'bewerken'
in hun strategische interactie deze structuren." Wanneer voor sociale structu-
ren de term instituties wordt ingevuld, dan is de parallel duidelijk.

Godfroij werkt dit algemene inzicht uit in een aantal ideaaltypen van de
wisselwerking tussen sociale structuur en strategieiin van actoren. Hij ontwik-
kelt daartoe eerst een algemeen model ten behoeve van de analyse van sociale
actiesystemen. Sociaal actiesystemen   zijn   " (..) sociale constructies, die actoren
ontwikkeld hebben om hun interdependentie te reguleren. Interdependentie
is afhankelijk van de doeleinden van de actoren en de beschikbaarheid van en
de beheersing over relevante middelen." (Godfroij, 1981: 101). Deze sociale
constructies worden in processen van strategische interactie tussen actoren
"(-) gecreBerd, bevestigd, veranderd of opgeheven." (Godfroij, 1981: 94). Die
strategische interactie kent een aantal ideaaltypische varianten: co6peratie,
coalitie, competitie, competitiebeperking, strijd, vermijding en fusie. Uitdruk-
kelijk stelt Godfroij dat de strategie van een actor primair gericht is op het
tot stand brengen van een structuur die voor die actor nu en in de toekomst
de beste mogelijkheden biedt om zijn doeleinden te realiseren (Godfroij,
1981: 96, 172).

Dit algemene model van sociale actiesystemen wordt vervolgens ingevuld
met behulp van inzichten uit de organisatie-sociologische literatuur tot een
model voor de analyse van interorganisationele relaties. Daarbij blijkt dat
zuiver systeem-georiEnteerde theorieEn minder bruikbaar zijn. Vooral
theorievorming die is gebaseerd op de wederzijdse afhankelijkheid tussen
actoren blijkt waardevol om het model in te vullen.

Het is duidelijk dat de wijze waarop Godfroij interorganisationele netwer-
ken opvat nauw verwant is aan de uitgangspunten die aan deze studie ten
grondslag liggen. Belangrijk is verder dat deze uiteenzetting niet alleen
functioneert als een van de 'stamlijnen' van het concept beleidsnetwerk, maar
tevens een uitwerking vormt van bepaalde afstemmingsmechanismen die in
het vorige hoofdstuk aan de orde zijn geweest.

Tot slot wordt aandacht besteed  aan  het  werk van Wassenberg  (1980).  Als
een van de weinigen gaat hij in op de wisselwerking tussen intra- en inter-
organisationele processen. Bovendien legt hij de nadruk op het feit dat
relaties tussen organisaties vaak worden gekenmerkt door een mengvorm van
samenwerking en conflict, in plaats van puur op samenwerking dan wel op
conflict te zijn gebaseerd. Zijn werk kan worden gezien als de koppeling van
de door Cawson et al. beschreven processen van competitie en 'closure'
tussen organisaties aan interne organisatie-processen (zie hoofdstuk  vier).
Gezien de organisaties waarover Wassenberg zich uitspreekt behoren deze
inzichten ook tot de afstemmingsmechanismen die in het vorige hoofdstuk
zijn behandeld.

Wassenberg tracht een antwoord te formuleren op de vraag waarom en
wanneer netwerken van organisaties worden gevormd (Wassenberg  1980:   17).Hij richt zich dus op co6rdinatiemechanismen met een 'gemiddelde' mate
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van formele integratie (zie het vorige hoofdstuk). Wassenberg spreekt zelf
van 'onvolledige institutionalisering'.

Een netwerk wordt gedefinieerd als "(..) het 'geraamte' van op afhanke-
lijkheid gebaseerde betrekkingen en normatieve verhoudingen tussen organi-
saties." (Wassenberg, 1980: 19). Een bedrijfstak is een voorbeeld van zo'n net-
werk. De organisaties die onderdeel uitmaken van een netwerk kunnen door
middel van een strategie trachten gebruik te maken van die afhankelijk-

heidsrelaties. Wanneer organisaties dergelijke pogingen ondernemen, dan
wordt het netwerk een geactiveerd netwerk of beleidsarena. Een beleidsarena
definieert Wassenberg aan de hand van de volgende elementen (Wassenberg,
1980: 23):

(1) de spelinzet; "(..) een voor verscheidene interpretaties vatbare configu-
ratie van deels verenigbare, deels strijdige doelstellingen of waarden"
(Wassenberg, 1980: 23);
(2) de spelers; de organisaties die deel uitmaken van het netwerk;
(3) de spelregels; de regels die het handelen van de organisaties beperken.

Kernvraag is nu op welk moment een netwerk wordt geactiveerd, en een
beleidsarena wordt gevormd. De redenering die moet leiden tot het antwoord
op deze vraag start met de in hoofdstuk vier al gememoreerde strategieBn die
de reductie van afhankelijkheid ten doel hebben. In veel gevallen zal dit
gepaard gaan met een groei in omvang van de organisatie. Volgens Wassen-
berg zullen organisaties trachten om die groei te realiseren via vertakkingen
van de oorspronkelijke organisatie. Op die manier wordt afhankelijkheid
gereduceerd, zonder dat een monolitische actor ontstaat die voortdurend op
haar verantwoordelijkheden wordt aangesproken.

Het groeien via vertakkingen heeft echter als nadeel dat er vele raakpunten
met de omgeving ontstaan. De kans dat de omgeving in de organisatie pene-
treert, c.q. dat externe organisaties coalities aangaan met delen van de
organisatie, wordt daardoor groter. De stelling van Wassenberg is dat
organisaties niet tegelijkertijd aan beide eisen kunnen voldoen, en derhalve in
verschillende fasen van hun ontwikkeling (introductie, groei, rijpheid,
teruggang) verschillende strategieEn zullen nastreven. In de introductiefase en
de rijpheidsfase zullen organisaties vooral zijn gericht op het onder controle
brengen van interne verhoudingen, terwijl in de andere fasen de strategie
naar buiten zal zijn gericht: afhankelijkheidsreductie door middel van
vertakkingen.

Een voorbeeld van zo'n extraverte strategie in de teruggangsfase is (crisis-
)kartelvorming. In reactie op vergroting van de afhankelijkheid in deze fase
kunnen de ondernemingen in een bedrijfstak komen toI afspraken over een
gemeenschappelijk prijs- en/of produktieniveau. Het is overigens niet
vanzelfsprekend dat zo'n afspraak tot stand komt; de principes van collectie-
ve  actie  zijn  hier van toepassing (Bowman,  1989).

Het is duidelijk dat het werk van Wassenberg een voorbeeld is van een
model waarin het ontstaan van afstemmingsmechanismen (ofwel spelregels)
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van economische activiteiten wordt verklaard vanuit motieven en st:rategieiin
van individuele actoren. Het sluit dan ook aan bij de algemene structuur
zoals die in hoofdstuk drie is geformuleerd als de basisstructuur van de      I
economische arena, en bij de benadering die Godfroij kiest.

3. Beleidsnetwerken

In de hierboven beschreven theorievorming over de relatie tussen de over-
heid en de samenleving is de rol van belangengroepen en -organisaties
benadrukt. In dat licht is het niet vreemd dat een verbinding is gelegd tussen
dergelijke theorieEn en de gedachtenvorming rond interorganisationele
relaties. In zowel de Nederlandse als de buitenlandse beleidswetenschap-
pelijke literatuur is sinds het einde van de jaren zeventig het netwerkconcept
in opmars. Volgens Kenis en Schneider (geciteerd in Jordan en Schubert,
1992: 7) "(..) using some kind of network metaphor (..) reflected transforma-
tions in political reality." Het gaat om de volgende transformaties. In de
eerste plaats noemen zij het ontstaan van een georganiseerde samenleving.
Vervolgens wijzen zij op het feit dat beleidssectoren worden gekenmerkt
door een veelheid aan belangengroepen als gevolg van toegenomen mobilisa-
tie. De fragmentatie van de staat, gekoppeld aan de vervagende scheiding
tussen de private en publieke sfeer, is een derde fundamentele verandering.

In de wijze waarop het begrip netwerken in de beleidswetenschappen
wordt gebruikt zijn twee benaderingen te onderscheiden. De eerste benade-
ring kenmerkt zich door de typering van dergelijke netwerken van over-
heidsorganisaties en organisaties uit de samenleving. Hierop wordt in
paragraaf 3.1. kort ingegaan. Een tweede benadering start vanuit de wens om
de wijze waarop een concreet beleidsprobleem wordt aangepakt te verklaren.
Die verklaring kan berusten op de karakteristieken van het netwerk van
organisaties die bij dat probleem zijn betrokken (Laumann, 1982). Deze
benadering wordt in 3.2. beschreven.

3.1.   Het   beleidsnetwerk   als   generieke   term  Toor  relaties   tussen   overbeid   en
belangenorganisaties
Deze eerste benadering kan op beknopte wijze worden behandeld. In de
vorige paragraaf zijn enkele theorieiin gepresenteerd die betrekking hebben
op de relatie tussen de overheid en de samenleving. Op basis van empirisch
onderzoek, waarbij verschillende kenmerken van een benadering niet bleken
voor te komen, terwijl andere kenmerken juist belangrijker bleken dan in
theorie werd gedacht, zijn hierin sub-categorieEn aangebracht als pressure
pluralism, sectoral corporatism, macro-corporatism, state corporatism en
sponsored pluralism (zie Van Waarden, 1992). Om orde in deze diversiteit Ie
scheppen stellen verschillende auteurs voor het begrip beleidsnetwerk te
gebruiken als een generieke term voor dit soort relaties. De definitie van een
beleidsnetwerk omvat dan de kern-elementen uit de verschillende typen die
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in afzonderlijke onderzoeksprogramma's zijn ontwikkeld. Jordan en Schubert
citeren de volgende definitie van Kenis en Schneider (1989: 14): "A policy
network is described by its actors, their linkages and its boundary. It
includes a relatively stable set of mainly public and private corporate actors.

The linkages between the actors serve as channels for communication and for

the exchange of (...) policy resources. The boundary of a given policy
network is not in the first place determined by formal institutions but results
from a process of mutual recognition dependent of functional relevance and
structural embeddedness."

De eerste twee elementen uit de definitie, actoren en hun onderlinge
relaties, zijn eenvoudig herkenbaar uit de verschillende stamlijnen die in de
vorige paragraaf zijn behandeld. Nieuw is de explicitering van de begrenzing
van het netwerk. Laumann et al. (1983) geven verschillende criteria op grond
waarvan deze grens kan worden bepaald:

1. Kenmerken van actoren: hier zijn twee benaderingen mogelijk. De
positionele, waarin wordt gekeken naar kenmerken als het lidmaatschap van
een bepaalde formele groep, en de reputatie-benadering, waarin in het
systeem ingevoerde informanten leden van het systeem aanwijzen;

2. Relaties waarin actoren deelnemen: criterium is of een actor participeert
in een relatie van een bepaald type;

3. 'Events': het gaat hier om het specificeren van een cluster van gebeur-
tenissen/activiteiten op basis van een substantieel criterium, bijvoorbeeld een
set van problemen. Participatie in die gebeurtenissen bepaalt het lidmaat-

schap van het netwerk.

Bij beleidsnetwerken wordt het laatste criterium gehanteerd: een categorie
van problemen vormt het grenscriterium. Een beleidsnetwerk kan worden
geYdentificeerd "(..) by specifying a substantively defined criterion of mutual
relevance or common orientation among a set of consequential actors con-
cerned with formulating, advocating, and selecting courses of action (i.e.,
policy options) that are intended to resolve the delimited substantive pro-
blems in question." (Laumann en Knoke, 1987: 10). Een beleidsnetwerk is
dus een set van actoren die belangen hebben bij een af te bakenen cluster van
problemen, en wiens preferenties en acties inzake 'policy events' door andere
domeinleden in de bepaling van hun handelen moeten worden betrokken.

Zoals in hoofdstuk twee al is aangegeven is de definitie van een set van
problemen het resultaat van interacties tussen betrokken actoren. De mogelij-
ke instabiliteit van de probleemdefinitie heeft gevolgen voor de betrokken-
heid van actoren. Een voorbeeld hiervan is de milieuproblematiek, die eerst

werd gedefinieerd als een gezondheidsprobleem, en later meer zelfstandig
werd beschouwd. Als de definitie verandert, dan worden ook andere actoren

belangrijk in het beleidsdomein.
Hiermee kan tevens   de   lijn van Gusfield (1981) worden doorgetrokken;

actoren kunnen trachten de probleemdefinitie te beinvloeden met als doel
hun lidmaatschap van het beleidsdomein ongeldig te verklaren, of juist om
dat lidmaatschap te verwerven of te versterken.
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Naar aanleiding van de veelheid aan typeringen en dimensies dringt de
volgende conclusie zich op. De verscheidenheid aan typen netwerken is het
resultaat van onderzoek dat zich veelal beperkt tot 66n of enkele beleidssec-
toren. De typering van de relatie tussen overheidsorganen en belangenorgani-
saties die als resultaat van een studie wordt geformuleerd moet in dat licht
worden bezien. Zo vormt het door Heclo geformuleerde 'issue network' in
de hierboven besproken classificaties het voorbeeld van een open, instabiel
netwerk: de tegenpool van structuren met corporatistische kenmerken. Heclo
heeft dit type echter geformuleerd op basis van onderzoek van enkele
beleidssectoren in de Verenigde Staten. Het classificeren van deze typeS los
van hun context is doet geen recht aan datgene dat centraal zou moeten
staan: de relatie tussen de kenmerken van het netwerk enerzijds en beleids-
processen en beleidsuitkomsten anderzijds.

Een tweede punt van kritiek is dat, alhoewel dat zelden expliciet wordt
gesteld, het merendeel van de auteurs de relatie tussen overheid en belangen-
groepen toespitst tot overheid en belangengroepen van de industrie (met
uitzondering van Richardson en Jordan en Heclo).  In deze studie staat  ook
de deelname van andere belangengroepen aan netwerken centraal. Het is de
vraag of de conclusies met betrekking toI ondernemersorganisaties ook
opgaan voor bijvoorbeeld consumenten- en milieu-organisaties.

Een derde punt van kritiek is dat wordt voorbijgegaan aan de definitie van
'beleid'. Zoals in de hierboven geciteerde definitie van Kenis en Schneider
wordt in de definitie van een beleidsnetwerk door de meeste auteurs de
nadruk gelegd op het netwerk. Als beleidsvorming en -implementatie
plaatsvinden in interactie tussen publieke en private actoren, waarbij soms
door overheidsinstanties een beroep wordt gedaan op het zelfregulerend
vermogen van belangenorganisaties, dan dient deze vraag te worden beant-
woord.

3.2. Beleidsnetweyken als beleidsproducerende systemen: verklaring en sturing
Door een groot aantal auteurs wordt het concept 'beleidsnetwerk' ingevuld
op een manier die in lijn is met het hierboven als eerste genoemde kritiek-
punt. Zij stellen de relatie tussen kenmerken van het beleidsnetwerk ener-
zijds, en het verloop en de uitkomst van beleidsprocessen anderzijds, cen-
traal.

Binnen deze stroming maken Hufen en Ringeling (1990:14) een nuttig
onderscheid in de wijze waarop beleidsnetwerken kunnen worden gehan-
teerd. In de eerste plaats kunnen beleidsnetwerken worden gebruikt als een
analytisch-wetenschappelijk concept. Deze analyse heeft tot doel het verloop
van beleidsprocessen en hun Uitkomst te verklaren. In de tweede plaats
kunnen beleidsnetwerken worden opgevat als een sturingsmodel. De relaties
tussen beleidsactoren, en de processen die zij genereren, vormen het uitgangs-
punt voor het formuleren van aanbevelingen omtrent beleidsvorming en -
uitvoering. Beide punten worden achtereenvolgens behandeld.
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3.2.1. Beleidsnetrverken als wetenscbappelijk-analytiscb model
Beleidsnetwerken kunnen worden opgevat als een analyse-model waarmee de
structuur van relaties tussen actoren wordt geanalyseerd. Klijn en Teisman
(1992: 36) defini8ren beleidsnetwerken als "(...) (veranderende) patronen van
sociale relaties tussen wederzijds afhankelijke actoren, die zich formeren
rondom beleidsproblemen en/of beleidsprogramma's en die worden ge-
vormd, in stand gehouden en veranderd door reeksen van spelen, waarin de
actoren proberen door strategisch gedrag zoveel mogelijk invloed Uit te
oefenen op beleidsprocesen." In deze definitie, die verder in deze studie zal
worden gehanteerd, komen centrale uitgangspunten uit hoofdstuk drie terug,
terwijl in de definitie tevens duidelijk de verbinding tussen het netwerk en
beleid wordt aangegeven. De gedachte die aan het begrip beleidsnetwerk ten
grondslag ligt kan op verschillende manieren worden uitgewerkt.

Hanf et al. (1978) leggen in hun theoretische en empirische werk de
nadruk op problemen van beleidsimplementatie, waarbij de oorzaak wordt
gezocht in de moeizame co6rdinatie tussen overheidsactoren die bij die
implementatie zijn betrokken. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn
bijvoorbeeld te vinden in landen met een federale structuur, waar deelstaten
een grote mate van autonomie hebben ten opzichte van de federale instan-
ties. Ook de functionele opdeling van de overheidsorganisatie kan de oorzaak
zijn van implementatieproblemen. Op basis van de door hen bestudeerde
cases komt Hanf tot de conclusie dat beleidsproblemen in toenemende mate
van die aard zijn dat zij afstemming tussen verschillende functioneel of
territoriaal gescheiden overheidsorganisaties vergen. Tegelijkertijd zijn de
mogelijkheden om die co8rdinatie te realiseren niet overdreven groot, tenzij
de betrokken actoren de wil tonen om die afstemming tot stand te brengen

(Hanf 1978: 14).

Een ander voorbeeld van deze benadering is de gedetailleerde studie die
Wassenberg heeft verricht naar de subsidies in de scheepsbouw (1983, 1988).

Een voorbeeld van een kwantitatieve uitwerking van beleidsnetwerken als
analysemodel wordt door Laumann en Knoke gegeven in 71,e organizational
state  (1987). Hun uitgangspunt  is dat "State policies  are the product  of  com-
plex interactions among government and nongovernment organizations, each
seeking to influence the collectively binding decisions that have consequences
for their interests." (Laumann en Knoke 1987: 5). Doel van het onderzoek is
het verklaren van de participatie van organisaties in het beleidsproces, en in
het verlengde daarvan, de verklaring van beleidsuitkomsten. Centrale verkla-
rende variabele is in de ogen van Laumann en Knoke de structuur van
relaties tussen beleidsactoren (Knoke en Laumann, 1982). Het empirisch
materiaal wordt gevormd door het energie- en gezondheidszorgbeleid in de
Verenigde Staten gedurende de jaren zeventig.

Het theoretische model dat zij hanteren bevat drie kernvariabelen. In de
eerste plaats  een  'set of consequential colporate actors'  die  in het bezit zijn van
relevante middelen en verschillende belangen ten aanzien van een aantal
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'issues' in een beleidsdomein. Deze actoren zijn organisaties, geen individuen.
Actieve participanten in het beleidsdomein zijn alle "(..) consequential actors
that have responsibility for directing, coordinating, or otherwise controlling           
the creation and distribution of domain values (symbolic or material) pertain-
ing to the subsystem's primary functions or to related externalities that are
thereby engendered." (Laumann en Knoke, 1987: 11) De 'consequentiality'
van een actor wordt bepaald door de mate waarin "(..) its disclosed intentions
and actions are taken into account in the actions of other domain partici-
pants." (Laumann en Knoke, 1987: 11).

De tweede kernvariabele is het communicatie- en middelen-uiMvisselings-
netulerk waarin de actoren zijn ingebed. De sociale structuur van het beleids-
domein bestaat uit stabiele, duurzame relatiepatronen tussen de 'consequenti-
al actors'.

De uitwisseling van middelen en informatie stelt de actoren in staat voor
hen relevante besluitvormingsmomenten te volgen en daarin hun intenties en
belangen te articuleren. Deze besluitvormingsmomenten, die de derde

kernvariabele vormen in het model van Laumann en Knoke, hebben op hun
beurt weer consequenties voor de belangen van de actoren. Deze besluitvor-
mingsmomenten maken deel uit van een beleidsproces, waarin Laumann en
Knoke een aantal logische fasen onderscheiden, van probleemherkenning, via
het genereren van oplossingen tot en met de beslissing om een bepaalde

oplossing te implementeren. Laumann en Knoke beperken het beleidsproces
derhalve tot het moment waarop een beslissing wordt genomen. Door au-
teurs als Mayntz en Hanf wordt benadrukt dat de implementatie van beleid
eveneens plaatsvindt in een netwerk van actoren. Het is een empirische vraag
of daarbij andere actoren een rol spelen, zodat van een afzonderlijk imple-
mentatienetwerk moet worden gesproken.

Op basis van dit theoretische basismodel karakteriseren de auteurs op
kwantitatieve wijze de gekozen beleidsvelden (gezondheids- en energiebeleid).
Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mate waarin de belangen van de
betrokken actoren conflicteren of juist overeenkomen, en welke clusters
daarin zijn te ontdekken. Tevens wordt de communicatie- en middelen-
uitwisselingsstructuur van deze beleidsdomeinen gekarakteriseerd.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is de verklaring van beleidsuit-
komsten. Uit het onderzoek blijkt dat in de meeste gevallen bij de besluit-
vorming uiteindelijk slechts een beperkt aantal actoren is betrokken. Voor
bepaalde clusters van problemen zijn  :lit dezelfde actoren. Bovendien is er
veelal een grote mate van consensus over welke oplossing moet worden
gekozen. Dit is een gevolg van 'constraints' en gemeenschappelijke kaders
waarbinnen problemen en oplossingen worden geformuleerd: de beleidstheo-
rie. Dergelijke routine-beslissingen zorgen voor de Stabiliteit van de structuur
van het domein. Bij controversiele besluitvormingsmomenten blijkt de
communicatiestructuur zich Op te delen in een kampen van voor- en tegen-
standers; een verdeling die per issue verschilt.

Laumann en Knoke concentreren zich in hun onderzoek op de structuur
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van beleidsvelden. Dergelijke beleidsvelden worden gedefinieerd door een
bepaalde set van problemen. Voor elk van die problemen kan een deel-
netwerk worden onderscheiden. Bij een concreet beleidsprobleem is een
aantal actoren betrokken met voor dat probleem specifieke belangen,
middelen, denkbeelden en relaties. In eerste instantie kan een dergelijk deel-
netwerk zelfstandig worden bestudeerd. Het in hoofdstuk drie gepresenteerde
inzicht van Tsebelis is hier echter van toepassing: de relaties tussen actoren,
alsmede hun belangen in een deel-netwerk kunnen verbonden zijn met
andere deel-netwerken binnen het beleidsdomein. Om die reden kunnen
kenmerken van het beleidsdomein onderdeel uitmaken van een verklaring
van het beleidsproces ten aanzien van een specifiek beleidsprobleem.

Een voorbeeld van zo'n verbinding is dat actoren deel uitmaken van
verschillende issue-netwerken. Hun strategie in een bepaald netwerk zal dan
niet alleen afhangen van motieven die samenhangen met het belang dat in
dat netwerk centraal staat, maar tevens met de positie en het belang dat in
het andere netwerk aan de orde is. Het feit dat de actoren die deel uitmaken
van een deel-netwerk elkaar in andere deel-netwerken opnieuw tegenkomen
kan worden geanalyseerd in termen van herhaalde interactie (zie hoofdstuk
drie). Dit vergroot de kans op samenwerking.

Een andere mogelijke verbinding tussen twee deel-netwerken kan zijn dat
de uitkomst van het ene netwerk bepalend is voor de inrichting van een
ander netwerk. Deze mogelijkheid heeft, mits door participanten erkend,
belangrijke gevolgen voor de door hen gehanteerde strategie. Omdat kenmer-
ken van het netwerk van invloed zijn op het verloop en de uitkomst van
beleidsprocessen zullen actoren, die gezien hun belangen een bepaald resul-
taat nastreven, moeten trachten deze kenmerken te beinvloeden voor zover
die hun doelbereiking in de weg staan.

3.2.2. Beleidsnetwerken als sturingsmodel
De constatering dat beleid het resultaat is van interacties tussen autonome,
wederzijds afhankelijke partijen roept vrijwel meteen de vraag op naar de
mogelijkheid voor de overheid om aan dat beleid richting te geven. Vanaf
het moment dat het wetenschappelijke-analytische perspectief van beleidsnet-
werken werd gehanteerd is dan ook sprake van de vraag hoe processen
binnen beleidsnetwerken kunnen worden gestuurd. Verschillende auteurs
stellen het beleidsnetwerk als een alternatief sturingsmodel voor dat de
middenweg vormt tussen enerzijds het 'klassieke' sturingsmodel, waarin op
hi2rarchische wijze co6rdinatie tussen actoren plaatsvindt vanuit een centraal

punt, en anderzijds de markt, waarin actoren zonder inmenging van een
centrale actor hun handelen afstemmen (Kickert, 1991; De Bruijn, Kickert en
Koppenjan, 1993a).

Kickert en Van Vught (1984) koppelen constateringen ten aanzien van het

geringe sturende vermogen van de overheid - een gegeven dat sinds de jaren
zeventig bestuurskundigen in toenemende mate bezighoudt (Simonis, 1983) -
rechtstreeks aan het bestaan van netwerken in de samenleving. "Waar sprake
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is van een netwerk, is het beeld van een cotirdinatie van onderdelen van de
totale organisatie (het netwerk) door een daarboven geplaatst orgaan niet
langer op zijn plaats. 'Top-down besturing' is eenvoudig onmogelijk, daar
een 'top' in het netwerk niet bestaat." (Kickert en Van Vught 1984: 218).
Volgens deze auteurs bestaat sturing in een dergelijke situatie uit het verande-
ren van machtsevenwichten. Daartoe introduceren zij het begrip meta-macbt,
"(...) de potentie om invloed uit te oefenen op de collectieve uitkomsten van
het netwerk, en daardoor eventueel op de geinstitutionaliseerde patronen
waarbinnen dat netwerk opereert. Bij deze vorm van 'meta-macht' gaat het,
met andere woorden, om de mogelijkheden tot het beinvloeden van de
conditionerende 'spelregels'." (Kickert en Van Vught, 1984: 222). Om die
meta-macht te verkrijgen zal in veel gevallen een coalitie met andere actoren
noodzakelijk zijn. Actoren die samen de machtigste coalitie vormen zullen
het meeste invloed kunnen uitoefenen op de collectieve uitkomst van het
netwerk, dat wil zeggen het beleid. Een andere mogelijkheid om de collectie-
ve uitkomst te beinvloeden die Kickert en Van Vught onderkennen is het
toedienen van 'incentives' (informatie, financiEle middelen) aan de actoren
om hun denkbeelden en motieven te sturen zodat zij handelingen verrichten
die leiden tot de door de sturende actor gewenste collectieve uitkomst.

Alhoewel de auteurs dat niet expliciet stellen, vloeit uit deze benadering
voort dat de overheid als partij in het netwerk niet de enige zal zijn die
sturingsambities koestert; ook andere actoren zullen trachten de collectieve
uitkomst te sturen in de richting die voor hen wenselijk is.

Een aparte positie wordt ingenomen door Baaijens. In zijn dissertatie (1988)
stelt hij zich ten doel een nieuw bestuurlijk en organisatorisch denkkader te
formuleren met betrekking tot de relatie tussen overheid en samenleving. In
dit denkkader staat het begrip beleidsnetwerk centraal. Baaijens definieert
beleidsnetwerken als "(..) tijdelijk geformeerde organisatorische composities
gericht op een bepaald beleidsprobleem of beleidsprogramma." *aaijens,
1988: 157).

Naast een overheid die slechts bij uitzondering intervenieert in maatschap-
pelijke processen en een overheid die door middel van wetgeving maat-
schappelijke processen tot in detail wil sturen, stelt Baaijens sturing door
middel van beleidsnetwerken voor. Het sluiten van contracten neemt daarbij
een centrale plaats in. Een contract wordt door Baaijens gedefinieerd als "(..)
een overeenkomst, gebaseerd op individuele wilsuitingen, tussen meerdere
actoren of partijen, om de naaste toekomst op een bepaalde wilze organi-
satorisch te structureren of vorm te geven." 0aaijens, 1988: 207). Waar bij
een beleidsprobleem of -programma meerdere actoren met particuliere
belangen zijn betrokken, vormt een beleidsnetwerk naar de mening van
Baaijens "(...) een flexibel organisatorisch kader om de particuliere belangen
van de afzonderlijke deelnemers en de collectieve belangen van alle betrokke-
nen   samen, te wegen en samen te brengen  in een operationeel werkplan."
Baaijens, 1988: 157). Beleidsnetwerken worden door Baaijens dus meer
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gezien als een sturingsvorm dan als een karakterisering van de situatie
waarbinnen beleid tot stand komt, waarbij kenmerken van die situatie dat
beleid in positieve en negatieve zin kunnen beinvloeden.

Met het toenemend gebruik van de 'beleidsnetwerkbenadering' in de bestude-
ring van beleidsprocessen zijn de inzichten omtrent sturing van beleidspro-
cessen sterk ontwikkeld. Onder de noemer 'netwerkmanagement' zijn de
opvattingen van verschillende sociale wetenschappers in kaart gebracht
(Koppenjan, De Bruijn en Kickert, 1993). Netwerkmanagement wordt daarbij
omschreven als "De wijzen waarop actoren de structuur, het functioneren
en/of de beleidsuitkomsten van een beleidsnetwerk bewust trachten te
beinvloeden." pe Bruijn, Kickert en Koppenjan, 1993a: 23). Met opzet
wordt de overheid niet in de definitie genoemd; het verschil tussen sturing
en netwerkmanagement is dat netwerkmanagement ook door andere actoren
dan de overheid kan worden uitgevoerd.

Klijn en Teisman (1992, 1993) onderscheiden drie aangrijpingspunten voor
netwerkmanagement. in de eerste plaats kan een 'netwerkmanager' de
aandacht richten op percepties van actoren. Door hun opvattingen over de
beleidsdoelstellingen, relevante middelen en inrichting van het netwerk te
veranderen kunnen interacties binnen het netwerk worden beYnvloed, en
daarmee de beleidsuitkomst. In de tweede plaats kan de aandacht worden
gericht op welke partijen in welke fase van het beleidsproces zijn betrokken.
Door andere partijen te betrekken, of partijen selectief bij bepaalde fasen in
het beleidsproces te betrekken, kan de beleidsuitkomst worden gestuurd. Als
derde aangrijpingspunt noemen Klijn en Teisman 'netwerkconstituering': de

beinvloeding van regels en de verdeling van middelen binnen het netwerk.
Een alternatieve invulling aan netwerkmanagement wordt gegeven door

De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991, 1993). Op basis van resultaten van
empirisch onderzoek rond het thema 'complexe beleidsnetwerken' inventari-
seren zij zogenaamde 'tweede generatie sturingsinstrumenten'. Sturingsinstru-
menten van de eerste generatie (wet- en regelgeving) bieden onvoldoende
sturingspotentie in wat zij 'complexe netwerken' noemen. Daarmee doelen
zij op situaties die voldoen aan de volgende kenmerken pe Bruijn en Ten
Heuvelhof, 1991: 12-13):

a. pluriformiteit: het feit dat te sturen organisaties, of stelsels van organisa-
ties, bestaan uit elementen die verschillende kenmerken vertonen;
b. geslotenheid. Op basis van onder meer ideefn uit de autopoiese-leer
betogen de auteurs dat organisaties zich op bepaalde punten afsluiten voor
invloeden van buitenaf;
c. interdependenties tussen - publieke en private - actoren.

In beleidsvelden die aan deze kenmerken voldoen zijn andere sturingsinstru-
menten noodzakelijk, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat in
meerdere of mindere mate de te sturen actoren op basis van vrijwilligheid
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meewerken. Door de overheid zijn verschillende instrumenten ontworpen
die op deze situatie zijn toegesneden.

In de eerste plaats noemen De Bruijn en Ten Heuvelhof meerzijdige instru-
menten die met name in het milieubeleid relatief vaak worden ingezet. Kern
van dergelijke instrumenten, waarvoor benamingen bestaan die varWren van
convenant tot herenakkoord, is het volgende: "(...) overheid en te sturen
actoren onderhandelen over het gewenste resultaat en verbinden zich tot een
bepaalde prestatie: pe Bruijn en Ten Heuvelhof, 1991: 81). Onder dit
instrument valt ook het al eerder genoemde fenomeen van 'private interest

government'.
Een tweede categorie instrumenten valt onder de noemer 'incentives',

ofwel (positieve of negatieve) financi8le pyikkels. Door middel van dergelijke
prikkels tracht de overheid de opbrengst van bepaalde handelingen te
veranderen. De te sturen actor kan op basis daarvan besluiten zijn handelen
aan te passen aan de gewijzigde kosten en baten die zijn verbonden aan zijn
handelingsalternatieven, maar hij wordt niet gedwongen tot een bepaalde

handeling.
Een derde categorie instrumenten wordt gekwalificeerd als communicati€/:

Deze instrumenten, die veelal in combinatie met andere instrumenten
worden ingezet, kunnen worden omschreven als "(..) wederzijdse overdracht
van kennis en informatie tussen overheid en te sturen actoren." (De Bruijn
en Ten Heuvelhof, 1991: 142).

Andere instrumenten die De Bruijn en Ten Heuvelhof noemen zijn het
aanstellen van een persoon bij de te sturen actor, die zich richt op het
veranderen van het handelen van die actor in de richting van door de
overheid gestelde doelen en het sturen op kentallen, waarbij op basis van de
mate waarin de te sturen actor voldoet aan een bepaalde kwantitatieve
doelstelling wordt beloond.

Voortbouwend op dit werk reserveren De Bruijn en Ten Heuvelhof (1993:
79) het begrip netwerkmanagement voor "(..) interventies die zich richten op
een verandering van de context van sturing", dat wil zeggen van de situatie-
kenmerken pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie. Hiervoor onder-
scheiden zij eveneens een aantal instrumenten. Hun onderscheid tussen

sturing en netwerkmanagement lijkt echter nogal kunstmatig. Zij erkennen
dat inzet van sturingsinstrumenten binnen het netwerk onbedoelde effecten
kan hebben op de pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie, terwijl
tevens onbedoelde effecten kunnen optreden binnen het netwerk als gevolg
van pogingen kenmerken van het netwerk te beYnvloeden.

Naast de vraag op welke wijze netwerkmanagement kan worden vormgege-
ven roept de analyse van beleidsprocessen vanuit het perspectief van beleids-
netwerken de vraag op hoe de effectiviteit van beleid kan worden beoor-
deeld. Wanneer beleid niet het resultaat is van de inspanningen van 66n
actor, dan verdwijnt een belangrijk ijkpunt voor de beoordeling van dat
beleid. De Bruijn et al. (19931)) stellen voor om niet over te gaan tot pogin-
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gen de mate waarin de doelstellingen van verschillende betrokken actoren
zijn bereikt tegen elkaar af te wegen, maar om effectiviteit te beoordelen in
termen van 'win-win' situaties. "Het gaat daarbil om de vraag in hoeverre
actoren erin slagen hun percepties en hulpbronnen zo op elkaar af te
stemmen dat zij gemeenschappelijk kunnen handelen en aldus een situatie
kunnen bewerkstelligen  die  voor  elk  van  hen een verbetering inhoudt."   pe
Bruijn et al; 1993b: 187).

De kritiek die op deze en soortgelijke beschouwingen kan worden uitgeoe-
fend concentreert zich in belangrijke mate op de vraag wie het netwerkmana-
gement uitvoert. Zo stelt Klok (1993 in reactie op de uiteenzetting van Klijn
en Teisman de vraag waar de 'netwerkmanager' de mogelijkheden vandaan
haalt om zijn activiteiten te volbrengen. Conform het uitgangspunt dat aan
het concept beleidsnetwerk ten grondslag ligt, namelijk wederzildse afhanke-
lijkheid tussen actoren, zal elk van de betrokken actoren zich de rot van
netwerkmanager willen aanmeten of, indien dat te ambitieus is, de pogingen
van een netwerkmanager willen beYnvloeden. Ook De Bruijn en Ten Heuvel-
hof gaan in hun theorie omtrent sturingsinstrumenten uit van de overheid als
sturende actor (Godfroij, 1993).

Op basis van de uitgangspunten die aan deze studie ten grondslag liggen
moet deze kritiek worden bevestigd. Netwerken bestaan uit actoren die van
elkaar afhankelijk zijn voor hun doelbereiking, en die in grote mate auto-
noom zijn in het nemen van beslissingen. Afhankelijk van het doel dat zij
nastreven zullen zij - voor zover zij daar inzicht in hebben - in hun handelen
rekening houden met eigenschappen van het netwerk, en de invloed van die
eigenschappen op de beleidsuitkomst. Dit geldt zowel voor overheidsinstan-
ties als voor andere, bij het beleidsproces betrokken actoren. Klok (1993: 77)
stelt in dit verband het volgende. "Als beleidsprocessen worden gezien als
'spelen in complexe netwerken' dan ligt het voor de hand om het netwerk-
management als 66n van de subspelen te analyseren.". Dit punt sluit nauw
aan bij de positie die in deze studie is gekozen, en die de meer algemene
constatering van Knight uitwerkt waarbij de vorming van instituties onlos-
makelijk is verbonden met interacties tussen actoren. In de volgende para-
graaf zal dit punt nader worden uitgewerkt. Daarmee wordt tevens gehoor
gegeven aan de kritiek die Wassenberg (1993) levert op de literatuur omtrent
netwerkmanagement. hij stelt dat onvoldoende duidelijkheid bestaat omtrent
de factoren waaronder bepaalde actoren een beleidsnetwerk, dat een stelsel
van afhankelijkheidsrelaties tussen actoren is, activeren, en hoe actoren er,
alleen of in coalitie met anderen, in slagen dat geactiveerde netwerk te
sturen.
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4. Verbindingen tussen de produktketen en het beleidsnetwerk; concep-
tueel model van de studie

Op basis van de inzichten die in dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk zijn
gepresenteerd kan het basismodel van Kiser en Ostrom worden ingevuld.
Tevens kan de verbinding worden aangegeven tussen dat model en het proces
van milieugerichte produktsubstitutie (hoofdstuk twee). Op die manier wordt
het conceptueel model gevormd dat in deze studie centraal staat. De figuren
5.1 en 5.2. vormen de weergave van dit model.

4.1.   Het  operationele  nrueau:  de  produktheten
De organisatie van de produletheten vormt de institutionele component van
het operationele niveau. Naast de formulering van regels waarbij de overheid
is betrokken die ten aanzien van het produkt in de verschillende fasen van de
levenscyclus gelden (bijvoorbeeld wetgeving die aan het lozen op het opper-
vlaktewater beperkingen oplegt) betreft het regels die door de actoren zelf
zijn geformuleerd. In hoofdstuk vier hebben afstemmingsmechanismen die
actoren creeren centraal gestaan. Uiteindelijk kan een institutionele analyse
worden uitgevoerd tot op het niveau van afstemming tussen personen,
bijvoorbeeld tussen de individuen die samen een onderneming vormen. In
deze studie zal de analyse niet zover worden doorgevoerd: waar individuen
organisaties hebben gevormd die handelingen uitvoeren binnen de levenscy-
clus van een produkt, dan worden die organisaties als actor opgevat. De
afstemmingsmechanismen die tussen die organisaties bestaan vormen wel
onderwerp van de analyse.

Actoren zijn derhalve die organisaties en individuen (bijvoorbeeld consu-
menten) die handelingen verrichten in de levenscyclus van een produkt. Van
de strategieEn die actoren ontplooien is in hoofdstuk vier ingegaan op de
strategie met betrekking tot het veranderen van - onderdelen - van de
organisatie van de produktketen: de keuze en motivatie voor het streven naar
een bepaald afstemmingsmechanisme. De algemene conclusie is dat distribu-
tieve consequenties van een specifiek mechanisme, in combinatie met de
machtspositie die actoren ten opzichte van elkaar innemen, de selectie van
een afstemmingsmechanisme bepalen.

Daarnaast hebben de strategieiin van actoren betrekking op de uitkomst
van het operationele niveau. Die uitkomst wordt in deze studie gevormd
door de verschillende fasen in het substitutieproces. Die fasen zijn in hoofd-
stuk twee aan de orde geweest. Hieraan wordt 66n fase toegevoegd: de
selectie van een alternatief. Op basis van de in dit hoofdstuk behandelde
inzichten, alsmede empirische voorbeelden (zoals bijvoorbeeld het convenant
dat betrekking heeft op fosfaten in wasmiddelen), kan namelijk de keuze
voor een alternatief voor een bestaand produkt het resultaat zijn van een
'collectieve keuze' binnen een beleidsnetwerk.

Het is van belang op te merken op welke wijze de fasering in het substitu-
tieproces wordt opgevat. Deze benadering kan worden vergeleken met de
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wijze waarop Mintzberg et al. (1976) de fasen van het strategische besluitvor-
mingsproces binnen een onderneming opvatten. Zij delen dat proces op in
een aantal logisch te onderscheiden onderdelen (probleemherkenning, zoeken
naar alternatieven, beslissing en autorisatie),    en gaan vervolgens    na   in
hoeverre die onderdelen in concrete processen voorkomen. Het meerdere
malen optreden van een bepaald onderdeel, of het ontbreken van bepaalde
onderdelen, wordt expliciet als mogelijkheid opgenomen.

. . . . . + motieven/ organisatie
: .....    denkbeelden    =- - van  het             * - - -1
: van actoren beleidsnetwerk          :

: strategiean / acties van actoren                 :

i uitkomst:                                  :
: ......          • regels t.a.v. de beleidsarena
; • regels t.a.v. de economische arena beleids-

arena

economische
arena

motieven/ organisatie
-----+   denkbeelden , van de       .----

van actoren produktketen

strategiean / acties van actoren

uitkomst:
• regels

• besluitvormingsmomenten

Figuur  5.1.  Conceptueel model (a):  kernvariabelen  in de economiscbe en
beleidsarena

In deze studie wordt op dezelfde wijze omgegaan met het proces van milieu-

gerichte produktsubstitutie. De verschillende fasen, die in het vervolg zullen
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worden aangeduid als besluituormingsmomenten, kunnen meerdere maten
voorkomen, elkaar op niet-logische wijze opvolgen, dan wel ontbreken in
een concreet substitutieproces. Deze benadering wordt mede verantwoord
vanuit het feit dat het substitutieproces het geagreggeerde result:aat is van de
handelingen van een groot aantal autonome actoren. De mogelijkheid bestaat
dat deze actoren hun handelen afstemmen met het oog op een logisch
verloop van het substitutieproces, maar het is waarschijnlijker dat onderdelen
van het proces het resultaat zijn van slechts ten dele, of in het geheel niet
met dat doel voor ogen, afgestemde handelingen.

beleids- ------
uitkomst 1          1

arena A          r

institutionele  

verandering   - uitkomst 2           11
beleids- economische
arena B arena A

uitkomst 1   '
------

-

uitkomst 3                                             1

111

------

uitkomst 2    -
---

IV
------

uitkomst 3   -

-- uitkomst 4          V

tijd
I, H, IU, IV, V: de verschillende fasen in het proces van produktsubstitutie: probleemfor-
mulering, ontwikkelen van alternatieven, etc.

Figuur 5.2. Conceptueel model (b): de verbinding tassen uitkomsten uit de
arena's en fasen van bet proces van produktsubstitutie
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4.2. Het collectieve keuze-niveau: bet beleidsnetwerk
Op het collectieve keuze-niveau worden dezelfde elementen onderscheiden

als op het operationele niveau. Het beleidsnetwerk omvat een set van
actoren, waarbij de betrokkenheid van die actor bij een bepaald beleidspro-

bleem of beleidsprogramma het criterium vormt voor de begrenzing van die
set. Evenals op het operationele niveau voeren de actoren op basis van hun
denkbeelden en motieven een strategie, die zich richt op het beleidspro-
bleem, maar die ook gericht kan zijn op verandering van kenmerken van het
netwerk.

De handelingen die deze actoren uitvoeren in relatie tot het beleidspro-
bleem of -programma worden mede richting gegeven door een aantal regels,
de organisatie van bet beleidsnetwerk. Deze regels vormen voor een deel een
exogene factor in dit model (bijvoorbeeld de formele procedure met betrek-
king  tot de totstandkoming van wetgeving),   maar die regels kunnen   ook
door de actoren uit het beleidsnetwerk worden geformuleerd. In dat geval
zijn zij wel onderwerp van analyse; zij kunnen worden gezien als een
uitkomst van het collectieve keuze-niveau. Onder de noemer uitkomst vallen
verder regels die het handelen op het operationele niveau mede richting
geven. Deze regels, en de activiteiten die worden ontplooid ter voorbereiding
van die regels, kunnen onderdeel uitmaken van het proces van milieugerichte
produktsubstitutie. In het tweede deel van het conceptueel model, dat de
verbinding aangeeft tussen de produktketen en het beleidsnetwerk enerzijds
en het proces van milieugerichte produktsubstitutie anderzijds, is die moge-
lijkheid weergegeven.

4.3. 'Nested games': de koppeling tussen beleidsnetwerk en produktketen
Het nut van het gebruik van het model van Kiser en Ostrom ligt niet alleen
in het onderscheid dat kan worden gemaakt tussen de produktketen en het
beleidsnetwerk. Samen vormen zij de institutionele inbedding van het proces
van milieugerichte produktsubstitutie. Daarnaast biedt het model de moge-
lijkheid om de verbinding tussen die twee analyse-niveaus systematisch te
beschouwen. De fundamentele relatie die bestaat tussen beide niveaus wordt
gevormd door de regels, die enerzijds de uitkomst vormen van het beleidsnet-
werk, en anderzijds het handelen van actoren binnen de produktketen mede
vormgeven.

De wijze waarop Knight (1992) de betrokkenheid van de overheid bij de
vorming van instituties modelleert is in dit verband zeer relevant. De vraag
die hij wil beantwoorden is: "When will social actors rely on informal rules,
and when will they turn to the state for reinforcement of their interests?"

(Knight, 1992: 173). Zijn antwoord op deze vraag is gebaseerd op een
onderscheid in formele en informele regels. In hoofdstuk drie is kort inge-
gaan op Knights theorie over de vorming van instituties. De basis van
instituties wordt gevormd door afhankelijkheidsrelaties tussen actoren.
Actoren zullen trachten door middel van het formuleren van regels het
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handelen van anderen zodanig te beinvloeden dat voor henzelf een optimaal
resultaat wordt behaald. Regels die op deze wijze totstandkomen worden
door Knight informele regels genoemd.

Zoals in hoofdstuk drie al is aangegeven hebben deze regels voor sommige
actoren voordelen, terwijl andere actoren minder goed af zijn. Deze ongelijk-
heid in de distributionele effecten van regels die actoren vrijwillig overeenko-
men kan in bepaalde gevallen de aanleiding vormen voor actoren om een
beroep te doen op de staat. Actoren die voordeel hebben bij de bestaande
informele regels kunnen een beroep doen op de overheid om de afdwinging
van regels effectiever te laten verlopen. Actoren die als gevolg van informele
regels een relatief ongunstige positie innemen kunnen zich tot de staat
wenden om de vorming van formele regels te bevorderen die voor hen
gunstiger effecten hebben.

De betrokkenheid van de staat als derde partij bij de vorming van institu-
ties heeft vier belangrijke gevolgen. In de eerste plaats komt met de betrok-
kenheid van de overheid een breed scala van mechanismen beschikbaar
waarmee het naleven van regels kan worden bevorderd. Het betreft dan
zowel mogelijkheden om nieuwe regels bij actoren bekend te maken, als
methoden om het ontduiken van regels te bestraffen. Deze mechanismen
verschillen overigens per land, en binnen een land bestaan per beleidsterrein
belangrijke verschillen. In dit verband kunnen de hierboven reeds gememo-
reerde 'policy styles' worden genoemd.

In de tweede plaats betekent de inmenging van de overheid in de vorming
van instituties dat nieuwe belangen in de afweging moeten worden betrok-
ken. De overheid is geen neutrale partij, maar heeft eigen belangen. Een van
de belangen van de overheid ligt in het feit dat zij van de actoren een
bijdrage kan vragen voor haar optreden als derde partij. Daarnaast kan de
staat bepaalde regels prefereren boven andere regels omdat de distributionele
gevolgen van deze regels indirect voor de overheid gevolgen hebben.

Een derde gevolg van de betrokkenheid van de overheid is een verandering
in de machtsverhouding tussen de betrokken actoren. Bij de vorming van
informele regels is die machtsverhouding gebaseerd op de onderlinge verde-
ling van relevante machtsbronnen. Wanneer de overheid is betrokken, dan
zijn deels andere machtsbronnen in het spel. De toegang die een actor heeft
tot de overheid en media is daarvan een voorbeeld. Een andere mogelijkheid
is dat de staat als coalitiepartner van 66n van de actoren optreedt.

Een laatste gevolg is gelegen in het feit dat de interactie tussen overheidsor-
ganisaties en organisaties uit de samenleving zelf onderwerp zijn van spelre-
gels (zie paragraaf drie). Ook voor deze regels geldt dat zij de uitkomsten van
die interactie in belangrijke mate kunnen beinvloeden. Om die reden zullen
deze politieke regels in bepaalde gevallen het onderwerp vormen van de
interactie tussen staat en maatschappelijke actoren.

Knight legt de nadruk op de vorming van formele regels op initiatief van de
actoren die zich in termen van het conceptueel model bevinden op het
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operationeel niveau, dat wit zeggen de produktketen. Een alternatief voor
een dergelijke gang van zaken is die waarbij het initiatief ligt bij een over-
heidsinstantie. Deze kan, op basis van informatie omtrent de uitkomsten op
het operationeel niveau (bijvoorbeeld de hoeveelheid afval die wordt gegene-
reerd), besluiten tot het formuleren van formele regels met als doel het

beinvloeden van die uitkomst. Gezien de inzichten die in de voorafgaande
paragrafen zijn behandeld is het vervolgens waarschijnlijk dat actoren uit de
produktketen, overigens naast andere actoren zoals milieu-organisaties, zullen
deelnemen aan het formuleren van die regels.

Wanneer de overheid het initiatief neemt tot het beinvloeden van hande-

lingen van actoren op het operationele niveau, dan mag overigens niet alleen
worden stilgestaan bij het opstellen van formele regels. De overheid heeft

andere, 'tweede generatie', instrumenten tot haar beschikking die, blijkens de
bestuurskundige literatuur, in toenemende mate worden toegepast. Het is de

vraag hoe dergelijke instrumenten in het model moeten worden ingepast. De
inzet van communicatieve instrumenten kan worden gemodelleerd door de
uitkomst van het niveau van collectieve keuze te verbinden met de denkbeel-
den en motieven van actoren op het operationele niveau. De inzet van
financiale instrumenten valt onder de lijn tussen de uitkomst van het niveau
van collectieve keuze en de besluitvormingssituatie op het operationele
niveau, die al is opgenomen in het model. Financiele instrumenten zijn
namelijk van invloed op de kosten en opbrengsten die het resultaat zijn van
handelingen op her operationele niveau, en kunnen derhalve tot de formele

regels worden gerekend.
Het inpassen van zogenaamde 'wederzijdse' instrumenten, zoals convenan-

ten, in het model is minder eenvoudig. Een adequate karakterisering van
dergelijke instrumenten is dat zij voorwaarden omvatten waaronder niet tot
de inzet van formele regels zal worden overgegaan. Zij vormen derhalve een
contract tussen actoren op het operationele niveau en de actoren die formeel
bevoegd zijn formele regels op te stellen. De argumentatie om het proces dat
leidt tot het sluiten van een dergelijk contract te situeren op het niveau van
collectieve keuze is de volgende. De mogelijkheid c.q. dreiging van formele
regels vormt, zoals in het neo-corporatistische gedachtengoed wordt bena-
drukt, een voorname reden waarom dergelijke contracten worden afgesloten.

De sanctiemogelijkheid, die door Kiser en Ostrom cruciaal wordt geacht
voor het niveau van collectieve keuze, is dus in potentie aanwezig. Daar
komt bij dat het afzien van het opstellen van formele regets kan leiden tot
een reactie van actoren die zich daardoor benadeeld voelen. De hierboven
besproken ideean van Knight over de relatie tussen informele en formele

regels zijn hier van toepassing.
Om deze redenen lijkt het zinvol ook de keuze voor de inzet van 'weder-

zijdse' instrumenten te situeren op het niveau van collectieve keuze. Dergelij-
ke instrumenten, opgevat als voorwaarden waaronder formele regels zullen
uitblijven, kunnen worden geplaatst onder de noemer 'regels'.
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5. Samenvatting

In dit hoofdstuk is, na presentatie van inzichten rond de vorming van over-
heidsbeleid, het conceptueel model voor deze studie gepresenteerd. dit model
vormt een uitwerking van het model van Kiser en Ostrom dat in hoofdstuk
is gepresenteerd. Aan dit model is het proces van milieugerichte produktsub-
stitutie gekoppeld dat in hoofdstuk twee aan de orde is geweest. Hiermee is
een model ontwikkeld waarmee een institutionele analyse kan worden uitge-
voerd van dergelijke processen. In het empirisch deel van deze studie,
waarover in de volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd, wordt dit
model toegepast.



6. onderzoeksopzet en methodiek

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de onderzoeksvragen
zullen worden beantwoord. Het theoretisch kader, dat in de voorafgaande
hoofdstukken is gepresenteerd, dient daarbij als basis. Zoals in het eerste
hoofdstuk al is opgemerkt, bevat elk van de onderzoeksvragen een theoreti-
sche en een empirische component. In paragraaf twee van dit hoofdstuk
worden de variabelen van het conceptueel model geoperationaliseerd. In
paragraaf drie wordt vervolgens de onderzoeksmethode toegelicht die is
gekozen om het empirisch deel van de vragen te beantwoorden. In de laatste

paragraaf wordt de structuur van de case-beschrijving en -analyse geschetst.

2.    Onderzoeksvragen en operationalisering van het conceptueel model

De probleemstelling van deze studie is in het eerste hoofdstuk als volgt
geformuleerd:

Op 'welke 7vijze verloopt bet op milieu-overu,egingen gebaseerde proces van
produktsubstitutie en op #welke wijze beinuloeden institutionele factoren dat
procest

De probleemstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen:

I. Wat zijn kenmerkende eigenscbappen van een produktgericbte benadering van
miliewuraagstukkent

II. Op welke ·wijze zijn economiscbe processen en beleidsprocessen met betrekking
tot milierigericbte produktsubstitutie institutioneel ingebed,

III. Op luelke wijze verboudt de institutionele inbedding van economiscbe proces-
sen zicb tot de institutionele inbedding van beleidsprocessen met betrekking tot
milieugericbte  produktsubstitutief   Welke  gevolgen   beeft  die  inbedding  voor   bet  
proces van milieugericbte produletsubstitutie en de uitkomst daaruane

Vraag I is in hoofdstuk twee in algemene zin beantwoord met een schets van
de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het produktbeleid van de over-
heid, maatschappelijke organisaties en economische actoren. In het empirisch
deel wordt deze vraag nader beantwoord.

Vraag II en III omvatten een theoretische en een empirische component. De
theoretische component is in de voorgaande hoofdstukken ontwikkeld en is



108

in het vorige hoofdstuk in het conceptueel model samengevat.

Het eerste deel (a) van het conceptueel model uit het vorige hoofdstuk bevat
een aantal variabelen. Deze variabelen worden als volgt geoperationaliseerd.

a. proces van milieugen cbte produktsubstitutie: dit proces, dat in deze studie de
afhankelijke variabele is, omvat alle gebeurtenissen in een bepaalde periode
die betrekking hebben op de vervanging van een produkt op basis van
negatieve milieu-effecten. Daarbij is de mening van actoren over het bestaan
en de ernst van die effecten doorslaggevend.

Deze gebeurtenissen, of besluitvormingsmomenten, kunnen worden geclassi-
ficeerd in termen van een logisch-rationeel model van een besluitvormings-
proces over de vervanging van een produkt. In hoofdstuk twee zijn daarin de
volgende fasen onderscheiden: probleemsignalering en -herkenning, onder-
zoek naar verbeteringen en hun consequenties, het aanbieden van alternatie-
ven op de markt en het instandhouden van alternatieven op de markt.
Hieraan kan nog een fase worden toegevoegd, te weten de selectie van een
alternatief.

Het is niet vanzelfsprekend dat deze fasen in die volgorde worden doorlo-
pen. Daarnaast kunnen verschillende besluitvormingsmomenten elkaar
overlappen. Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat een
produktsubstitutie een continu proces kan zijn, doordat opeenvolgende
alternatieven worden geintroduceerd, c.q. bestaande produkten als problema-
tisch worden gepercipieerd. Om die reden is de afbakening van een substitu-
tieproces in een te bestuderen periode in enige mate arbitrair.

De verschillende besluitvormingsmomenten kunnen worden gezien als de
geaggregeerde uitkomst van de handelingen van actoren op de beide niveaus
in het conceptueel model. Die uitkomsten kunnen ook de vorm aannemen
van regels die op een volgend moment de besluitvormingssituatie mede
vormgeven. Dit wordt weergegeven door de feedback loop die in het
conceptueel model is opgenomen.

k actoren, belangen, denkbeelden en strategie#n: De besluitvormingsmomenten
die samen het proces van produktsubstitutie vormen, zijn het resultaat van
de interacties tussen betrokken actoren. Betrokken actoren zijn organisaties
die aan minstens 66n van de volgende criteria voldoen:

1. de organisatie maakt deel uit van de produktketen, dat wil zeggen voert
- een deel van de - produktieve en/of consumptieve activiteiten  met
betrekking tOt het produkt uit;

2. de organisatie maakt deel uit van het beleidsnetwerk, dat wil zeggen
wordt door andere actoren genoemd als een partij die betrokken is bij de
vorming van formele regels ten aanzien van het produkt.
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Voor elke betrokken actor kan zijn belang en zijn strategie worden vastge-
steld. Het belang verwijst naar de doelstellingen die de actor nastreeft voor
zover die van invloed zijn op zijn activiteiten rond het produkt. De activitei-
ten zijn gekozen uit een set van handelingsalternatieven die een actor ter

beschikking staan. Denkbeelden zijn de opvattingen van een actor over de
kenmerken van andere actoren (belangen, strategie8n, denkbeelden) en de
besluitvormingssituatie waarin hij zich bevindt. De strategie is de set van
activiteiten die een actor uitvoert ter verwezenlijking van zijn doelstelling.
Die strategie kan overeenkomen met een vooraf opgesteld plan, maar dat is

niet noodzakelijk.
Strategieen van actoren kunnen als volgt worden geclassificeerd. De

strategie kan zijn gericht op:
(a) het nastreven van de doelstelling binnen bestaande regels;

(b) het veranderen van formele regels met het oog op de na te streven

doelstelling.

c. bandelingsconteet: actoren handelen niet in een vacuum. In het model
verschilt die omgeving voor de twee niveaus die analytisch kunnen worden
onderscheiden: het operationele niveau (economische arena) en het niveau
van collectieve keuze (beleidsarena). Het gaat om respectievelijk de organisa-
tie van de produktketen en de organisatie van het beleidsnetwerk. Zoals in
hoofdstuk vier is uiteengezet, is die organisatie uiteindelijk gebaseerd op de
afhankelijkheidsrelaties tussen actoren. Afhankelijkheid wordt opgevat als de
mate waarin voor een actor kritische hulpbronnen in het bezit zijn van
andere actoren. Die hulpbronnen variEren van kennis en financiEle middelen
tot de bevoegdheid om andere actoren dwingend handelingen te kunnen
opleggen.

Bij de organisatie van de produktketen c.q. het beleidsnetwerk wordt in
deze studie de aandacht geconcentreerd op regels. Her gaat hierbij om door
actoren geYdentificeerde regels die het handelen van henzelf en van andere
actoren inperken. Waar deze regels niet door actoren worden (h)erkend,
vormen zij geen onderdeel van het conceptueel model van deze studie. Een
belangrijke categorie van regels wordt gevormd door de afstemmingsme-
chanismen die actoren construeren.

In deze studie worden deze regels in twee categoriean verdeeld. In de
eerste plaats gaat het om regels die door actoren worden geformuleerd
zonder betrokkenheid van de overheid. Een tweede categorie wordt gevormd

door regels waar de overheid bij de formulering en afdwinging wel is
betrokken.
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3. Onderzoeksmethode

In de hoofdstukken zeven, acht en negen wordt het empirisch deel van deze
studie gepresenteerd. In deze paragraaf wordt de onderzoeksmethode verant-
woord.

In de sociale wetenschappen kan voor het uitvoeren van empirisch onder-
zoek gebruik worden gemaakt van verschillende onderzoeksstrategieEn. Een
onderzoeksstrategie kan worden gedefinieerd als een werkwijze voor de
verzameling en analyse van empirisch bewijs (Yin, 1984: 15). Voorbeelden
van dergelijke strategieEn zijn het survey, de case-study, het experiment en de
'history'. Elk van deze strategieBn kan worden gebruikt bij de exploratie,
beschrijving dan wel verklaring van sociale verschijnselen. Er is dus geen
sprake van een hi8rarchie in onderzoeksmethoden, gekoppeld aan de doelstel-
ling van het onderzoek (Yin,  1984:  15).

3.1. De case-study
In deze studie is gekozen voor de case-study. Yin (1984: 23) definieert deze
onderzoeksstrategie als volgt: "A case study is an empirical inquiry that:

* investigates a contemporary phenomenon within its real life context; when
* the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident,
and in which
* multiple sources of evidence  are  used."

Voor case-studies kan worden gekozen als de onderzoeksvragen betrekking
hebben op het geheel van relaties tussen variabelen, in plaats van het vaststel-
len van de mate van voorkomendheid van scores op variabelen. Deze
strategie is tevens gebruikelijk wanneer door de onderzoeker geen controle
over het gedrag van onderzochte personen mogelijk is. "(..) [T]he case study's
unique strength is its ability to deal with a full variety of evidence - docu-
ments, artifacts, interviews, and observations."    (Yin   1984:   20). Een aanvul-
lend motief voor het gebruik van deze diepgravende methode is het geval
waarin de mogelijkheid bestaat een uniek verschijnsel Ie bestuderen (Hutjes
en Van Buuren, 1992: 61).

Binnen de case-study methode kan een onderscheid worden gemaakt
tussen 'holistic' en 'embedded'-case studies. Een holistische case-study bevat
geen sub-eenheden van onderzoek. De casus wordt dan in zijn geheel
bekeken. Een dergelijke opzet is wenselijk als op logische en theoretische
redenen een onderscheid in sub-eenheden niet voor de hand ligt.

Bij een 'embedded' case study-design wordt dit onderscheid wel gemaakt.
Het belangrijkste gevaar bij een dergelijk ontwerp is dat de aandacht uitslui-
tend wordt gericht op de sub-eenheden. De vertaalslag naar de uiteindelijke
analyse-eenheid wordt dan vergeten. Bij een interorganisationele studie is dit
het geval wanneer alleen aandacht wordt besteed aan de verschillende
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organisaties, en niet aan hun (geheel van) relaties (zie ook Andriessen, 1984).

Het gebruik van de case-studie als onderzoeksstrategie is op nogal wat kritiek
gestuit. Een deel van die kritiek (Yin, 1984: 21-2) richt zich niet op de onder-
zoeksstrategie als zodanig, maar op het gebrek aan systematiek en precisie in
de wijze waarop deze strategie nogal eens wordt uitgevoerd. Door aandacht
te besteden aan die systematiek kan deze zwakte worden voorkomen. Een
ander veel voorkomend punt van kritiek is de stelling dat case studies geen
basis bieden voor generalisatie. Los van de vraag of deze kritiek terecht is
(Hutjes en Van Buuren, 1992: 60-68), geldt voor deze studie dat generaliseer-
baarheid van de onderzoeksbevindingen niet centraal staat. Het onderzoek
heeft een exploratief karakter, waarbij het verschaffen van inzicht in het te
bestuderen verschijnsel centraal staat. Op basis daarvan kunnen de mogelijk-
heden van sturing van processen van milieugerichte produktsubstitutie
worden ingeschat. De in de voorgaande hoofdstukken behandelde theoreti-
sche inzichten worden in het onderzoek dan ook niet getoetst. Zij vormen
een hulpmiddel om het gezochte inzicht in het onderzoeksobject te bewerk-
stelligen.

3.2. Omscbri»ing van de geselecteerde cases
Voor een empirisch antwoord op de geformuleerde onderzoeksvragen zijn
twee cases geselecteerd. In deze studie omvat een case een proces van - poten-
tiale - produktvervanging.

De twee cases hebben betrekking op produkten die in Nederland in de
periode 1988 - 1993 onderwerp waren van een maatschappelijke discussie

naar aanleiding van hun - gepercipieerde - milieu-effecten.

1. leidingsystemen van polyvinylcbloride (PVC). In de genoemde periode vond
een heftige maatschappelijke discussie plaats over de negatieve milieu-effecten
van verschillende toepassingen van PVC: verpakkingen, vloerbedekking. Ook
leidingsystemen, in het bijzonder ten behoeve van riolering, zijn in die
discussie uitvoerig aan de orde geweest. Deze laatste toepassing staat in de
eerste case centraal.

2. meermalige melkverpakking van polycarbonacit (PC). De melkverpakking is
al geruime tijd onderwerp van maatschappelijke discussie. De vervanging van
de herbruikbare glazen melkfles door het kartonnen pak heeft aanleiding
gegeven tot een discussie in relatie tot de hoeveelheid huishoudelijk afval die
per jaar in Nederland wordt geproduceerd. In deze case Staat de introductie
van een ander alternatief voor het kartonnen pak centraal: de polycarbonaat
retourfles.

De selectie van beide cases was in hoge mate afhankelijk van de bereidheid
tot medewerking die betrokken ondernemingen en organisaties toonden.
Daarnaast is de keuze beYnvloed door de voorgeschiedenis van het onder-
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zoek. Omdat aanvankelijk de aandacht was gericht op de chemische indus-
trie, zijn ondernemingen uit deze bedrijfstak in de cases relatief sterk verte-
genwoordigd. Ondanks deze invloeden is bij de selectie vastgesteld dat het
gaat om processen van produktvervanging waarbij milieu-effecten een
belangrijke rol spelen. Bovendien is vastgesteld dat zich in de onderzoeksperi-
ode rond deze produkten zowel in 'economisch' als in 'beleidsmatig' opzicht
ontwikkelingen voordeden.

Voor de eerste case geldt bovendien dat dit substitutieproces dusdanig
belangrijk is in de ogen van betrokkenen bij de discussie over de milieupro-
blematiek, dat op diverse aspecten sprake is van een 'kritische' gebeurtenis in
het beleidsveld milieu. Het argument van de 'uniekheid' van het te bestude-
ren verschijnsel gaat in dit geval op.

De tweede case is interessant omdat daarin een onderneming tracht haar
produkt op een nieuwe markt te positioneren op basis van milieu-aspecten.
In dat opzicht vormt deze case een contrast met de eerste case. Daarin staat
een jarenlang succesvol produkt vanwege haar milieu-eigenschappen ter
discussie.

In termen van de typologie van Yin is sprake van twee 'embedded' case-
studies. De structuur en processen binnen de economische arena en de
beleidsarena zullen worden bestudeerd op basis van gegevens die worden
verzameld bij de actoren die in die arena's opereren. Tevens is er sprake van
een onderzoek dat zowel actoren (en hun relaties) als gebeurtenissen (het
beleidsproces en zijn uitkomst) als onderzoeksobject heeft.

Bij de gegevensverzameling is de volgende procedure gehanteerd. De gegevens
voor de cases zijn in twee ronden verzameld. In de eerste ronde, die in het
naJaar van 1992 plaatsvond, zijn gegevens verzameld over de periode 1988 tot
en met 1992. Naast een aantal interviews zijn documenten bestudeerd.
Daarbij is gebruik gemaakt van een checklist waarin alle relevante onderwer-
pen waren opgenomen zoals die voortvloeien uit de operationalisatie van de
theoretische variabelen.

Voor beide cases is op basis van inleidende gesprekken met functionarissen
van betrokken ondernemingen een voorlopige lijst opgesteld van te intervie-
wen personen. Vervolgens is door middel van een documentenstudie een
eerste beeld gevormd van het substitutieproces. Op basis daarvan is de lijst
met te interviewen actoren verder aangevuld.

Op die manier zijn de actoren die deel uitmaken van het beleidsnetwerk
rond een substitutieproces geselecteerd. Onder die actoren waren ook een
aantal ondernemingen die deel uitmaken van de betreffende produktketen.
Om het beeld van de produktketen te completeren is gekeken in hoeverre
bepaalde schakels uit een keten niet waren vertegenwoordigd. Waar dat
nodig bleek, zijn op basis daarvan actoren (ondernemingen of branche-

organisaties) aan de lijst met respondenten toegevoegd. In enkele gevallen is
uitsluitend op basis van documentenstudie de situatie van een schakel uit de
produktketen in kaart gebracht.
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Er is dus niet voor gekozen om uit elke schakel uit de produktketen alle
ondernemingen in het onderzoek te betrekken. Waar dat op basis van verza-
melde gegevens nuttig bleek zijn meerdere actoren uit 66n schakel van de
produktketen geYnterviewd.

Op basis van het theoretische kader en de documentenstudie is voor elk van
de actoren een lijst met gespreksonderwerpen opgesteld. Aan de hand
daarvan is een interview gehouden. De gegevens die bij deze eerste ronde zijn
verzameld zijn in een notitie bijeengebracht.

Deze notitie vormde de basis voor de tweede ronde van gegevensverzame-
ling, die in oktober 1993 is uitgevoerd. Daarbij zijn opnieuw documenten
bestudeerd en interviews gehouden. Naast het verzamelen van gegevens over
de periode 1992 - 1993, is aandacht besteed aan onduidelijkheden die in de
eerste ronde waren ontstaan. Tevens is, op basis van veranderingen in
betrokkenheid van actoren, de lijst met te interviewen personen aangepast.

4.    Structuur van het empirisch deel

De beschrijving en analyse van de beide cases is opgenomen in de hoofdstuk-
ken acht en negen. Daaraan voorafgaand worden in hoofdstuk zeven enkele
actoren en ontwikkelingen beschreven die in beide cases een rol spelen. Het
opnemen van deze empirische gegevens in een apart hoofdstuk heeft derhalve
geen analytische betekenis. Het is gedaan om herhaling in de case-beschrijvin-
gen te voorkomen.

In de presentatie van de cases is ervoor gekozen beschrijving en analyse te
scheiden. De beschrijving van het substitutieproces vindt plaats door een
aantal 'lijnen' te onderscheiden. Zo'n lijn wordt gevormd door een reeks van
gebeurtenissen rond een concrete beslissing die door de betrokken actoren als
een belangrijk onderdeel van het substitutieproces wordt gezien. Voorafgaand
aan die beschrijving wordt de levenscyclus van het produkt beschreven,
alsmede de organisatie van de verschillende activiteiten in die levenscyclus bij
aanvang van de bestudeerde periode.

In de analyse van deze gegevens worden voor de beide cases eerst de
beschreven gebeurtenissen getypeerd in fasen van het substitutieproces. Het
resultaat c.q. de resultaten van dat proces worden getypeerd in termen van de
substitutieladder. Vervolgens wordt de beleidsarena en de economische arena
in kaart gebracht. Tevens worden de door actoren gevolgde strategieEn in
kaart gebracht. De analyse van de afzonderlijke cases wordt gecompleteerd
door die strategieBn en de beide arena's te confronteren met de verschillende
fasen in het substitutieproces.



7.  meenschappelijke elementen van de case-stu-
dies

1. Inleiding

In het empirisch materiaal van deze studie treden enkele actoren naar voren
die in beide substitutieprocessen een rol spelen. Om doublures te voorkomen
worden deze actoren in een apart hoofdstuk beschreven. Aan deze manier
van  presenteren  ligt  dus geen analytische reden ten grondslag. Om dezelfde
reden wordt in dit hoofdstuk het beleid op het gebied van preventie en
hergebruik van afvalstoffen gepresenteerd.

2. Actoren

2.1.   Het  ministerie  van   VROM
Het Ministerie van Volksbuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubebeer
0/ROilil is onderverdeeld in het Directoraat-Generaal Volkshuisvesting en
ruimtelijke Ordening en het Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM).

Tot dit laatste Directoraat Generaal behoort de directie Afvalstoffen. Deze
directie is belast met de uitvoering van het afvalbeleid. Dit beleidsterrein is
opgedeeld in de thema's 'verwijdering' en 'preventie en hergebruik'. Dit
laatste thema is ondergebracht bij de Hoofdafdeling Preventie en Hergebruik.

Bij hetzelfde Directoraat-Generaal is het produktbeleid ondergebracht. Tot
1 januari 1992 waren verschillende activiteiten die op de milieu-effecten van
produkten betrekking hadden ondergebracht bij diverse delen van het
Directoraat-Generaal Milieubeheer. Daarvan was de directie Stoffen en
Risicobeheersing de belangrijkste. Met de organisatorische herschikking is de
directie Industrie, Produkten, Bouw en Consumenten (IPBC) gevormd. Deze
directie is onder meer verantwoordelijk voor de formulering van het pro-
duktbeleid dat in hoofdstuk twee aan de orde geweest.

Sinds de reorganisatie maken de directies IPBC en Afvalstoffen deel uit
van de Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg.

2.2. Milieu- en consumentenorganisaties
Gedurende de onderzoeksperiode zijn twee nationale milieu-organisaties
actief. Daarnaast spelen de twee nationale algemene behartigers van consu-
mentenbelangen die Nederland dan nog rijk is een rol (sinds de hier onder-
zochte periode is Konsumenten Kontakt opgegaan in de Consumentenbond).
Deze paragraaf geeft allereerst een beschrijving van deze vier organisaties.
Daarna komen hun onderlinge relaties aan de orde.

Nederland kent twee generieke, landelijk opererende milieu-organisaties. Ver-
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eniging Milieudefensie 9MD) heeft ongeveer 28 000 leden. De organisatie
bestaat uit een hoofdkantoor en honderd lokale groepen die uit vrijwilligers
bestaan. De medewerkers op het hoofdkantoor zijn verdeeld in een aantal
secties, waarvan afval, stoffen en produkten er 66n is. De sectie afval, Stoffen
en produkten, die voor deze studie van belang is, kent in haar lange termijn-
beleid twee aandachtsvelden. In de eerste plaats is dat produktbeleid. Het
uiteindelijk doel waarnaar wordt gestreefd iS te komen tot een structuur
waarin produkten worden geproduceerd die milieuvriendelijk zijn, zodat de
consument niet telkens moet beoordelen wat hij moet kiezen. Hij moet
ervan uit kunnen gaan dat wat hij kan kopen, verantwoord is. Om dat doel
te bereiken acht Milieudefensie een actief overheidsbeleid van groot belang.

Het tweede aandachtsveld wordt gevormd door de chemische industrie.
Van deze bedrijfstak zijn verschillende onderdelen relevant (kunstmestin-
dustrie, petrochemie, chloorchemie).   Met   name de chloorchemie vormt   een
aandachtsgebied voor de langere termijn.

Als vereniging moet Milieudefensie haar activiteiten verantwoorden aan
haar leden. Kenmerkend voor de activiteiten van deze organisatie is dat zij,
ondanks aanzienlijke financiBle steun van het ministerie van VROM, zoveel
mogelijk onafhankelijk wil opereren. Die onafhankelijkheid waarborgt
Vereniging Milieudefensie door de organisatie-kosten en vaste uitgaven niet
uit deze steun te bekostigen, maar uit bijdragen van leden en funding.

Sinds ongeveer 1985 wordt een onderscheid gemaakt in campagnes, projec-
,,ten met een duur van een a twee jaar, waarin relatief veel tijd en geld wordt

gestoken, en acties, die korter duren en minder middelen vergen. Bij de
themakeuze voor een campagne of actie speelde aanvankelijk de actualiteit
een belangrijke rol. De keuze was daarmee voor een deel reactief. In toene-
mende mate tracht Milieudefensie zelf de actualiteit mee te bepalen.
Bij de keuze van een thema voor een campagne c.q. actie spelen verschillende
criteria een rot. Naast de inschatting of het thema vanuit ecologisch perspec-
tief aandacht nodig heeft, is van belang in hoeverre lokale groepen ermee
overweg kunnen. Verder is van belang of met het thema leden kunnen
worden geworven. Dit vereist een onderwerp waarmee in de media kan
worden gescoord. Ook speelt mee of de overheid ten aanzien van een thema
beleid in voorbereiding heeft of wil gaan uitvoeren.

De tweede milieu-organisatie, Sticbting Natuuy en Milieu (SNM), is ontstaan in
1972. Binnen deze organisatie houden beleidsmedewerkers en projectmede-
werkers zich bezig met het beinvloeden van overheidsbeleid. Deelname aan
commissies is daarbij een belangrijk instrument. Natuur en Milieu heeft vier
afdelingen:
1.   Milieubescherming (de 'grijze' afdeling); hieronder vallen de onderdelen

afval, water, lucht, energie en stoffen. Voor elk van deze onderdelen is
een beleidsmedewerker aangesteld, die 66n of meer projectmedewerkers
heeft;

2.   Natuur en landschapsbehoud (de 'groene' afdeling);
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3.   Beleidsanalyse en externe coardinatie;
4.   Financi8n en Interne Zaken.

De middelen die beide organisaties tot hun beschikking hebben om hun
doelstellingen te bereiken varieren van media-gerichte acties tot beleidsbe-

invloeding door deelname aan beleidstrajecten. Van oorsprong verschilde de
benadering van beide organisaties aanzienlijk. Natuur en Milieu is opgericht
als een lobby-organisatie die zich met beleidsmatige kritiek op Den Haag
richtte. Milieudefensie was meer actiegericht bezig op specifieke thema's. In
de afgelopen jaren is een convergentie in de strategie van beide organisaties
opgetreden.

Aan het begin van de jaren negentig is een discussie gevoerd over de moge-
lijkheid van vergaande samenwerking tussen beide milieu-organisaties. De
aanleiding daarvoor was dat volgens een aantal betrokkenen een nieuwe
situatie was ontstaan. De milieuproblematiek had zowel op de politieke en
maatschappelijke agenda een plaats gekregen. Deze zogenaamde structuur-
discussie is door Natuur en Milieu opgestart, maar heeft geen concrete gevol-
gen gehad.

Ook voor de algemene behartiging van consumentenbelangen bestonden
gedurende de onderzochte periode twee landelijk opererende organisaties.

De Consumentenbond is een vereniging die 685 000 leden telt. De organisa-
tie ontvangt nauwelijks subsidie. Dit is een bewuste keuze om de onafhan-
kelijkheid te waarborgen. De financiale middelen waarover de Consumenten-
bond beschikt zijn dan ook hoofdzakelijk afkomstig van de leden. De
activiteiten van de Consumentenbond hebben als uiteindelijk doel het
behartigen van consumentenbelangen. Deze activiteiten zijn in te delen in
drie categorie8n. In de eerste plaats verzorgd de Consumentenbond voorlich-
ting door middel van publikaties in de Consumentengids en andere media.
De keuze van onderwerpen van die publikaties is gebaseerd op de speerpun-
ten zoals die in het beleid van de Consumentenbond zijn geformuleerd.

Ten aanzien van het thema 'milieu' neemt het Bestuur en de Verenigings-
raad in 1990 een notitie aan. Daarin worden de onderwerpen milieu, voeding
en gezondheid aangewezen als speerpunten. Daarnaast wordt in 1990 de actie
'Milieumelder' gehouden. De klachten die daar worden gemeld vormen een
tweede basis voor keuze van onderwerpen voor publikatie. Daarnaast speelt

de inschatting van medewerkers mee of iets van belang zal worden. Ten
aanzien van de speerpunt milieu wordt die verwachting mede gebaseerd op
overleg dat plaatsvindt met milieu-organisaties (zie het vervolg).

In de tweede plaats heeft de Consumentenbond een ledenservice. Leden
kunnen bellen met technische en financiBle problemen. Tenslotte verzorgt de
Consumentenbond indirecte belangenbehartiging door overleg met overhe-
den en bedrijven en deelname in advies- en geschillen-commissies.

Konsumenten Kontakt (KKI is een stichting. Vertegenwoordigers van de
vakbeweging, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de Neder-
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landse Gezinsraad hebben zitting in het bestuur. De doelstelling van deze
organisatie is het opkomen voor de individuele en collectieve belangen van
de consument, in de richting van zowel overheid en bedrijven.

Het blad Konsumentenkontakt, dat door Konsumenten Kontakt wordt
gepubliceerd, heeft 38.000 abonnee's. Konsumenten Kontakt heeft dertig
medewerkers die zijn verdeeld over verschillende secties. E6n van die secties
is voeding/milieu. Naast het organisatorische verschil zijn er nog maar
weinig verschillen tussen de Consumentenbond en Konsumenten Kontakt.
Vroeger stond Konsumenten Kontakt meer dan de Consumentenbond voor
kritisch consumeren (derde wereld en milieu). De aandacht voor milieu-
aspecten van consumeren is dus al langer onderdeel van de activiteiten van
Konsumenten Kontakt. Naast beleidsbeinvloeding van de Rijksoverheid
wordt dit ingevuld door op basis van eigen produkt-onderzoek consumenten
te adviseren via het blad 'Koopkracht' en de media. Met de Consumenten-
bond wordt overleg gevoerd zodat beide organisaties niet tegelijkertijd met
een onderzoek naar hetzelfde produkt komen.

2.2.1.   Onderlinge  relaties
De hierboven beschreven milieu- en consumenten-organisaties voeren
gedurende de onderzoeksperiode intensief overleg over verschillende thema's,
zoals kunststofafval en produktenbeleid. In de groepjes van medewerkers die
rond dergelijke thema's bijeenkomen worden activiteiten van de betrokken
organisaties op elkaar afgestemd. Het betreft dan zowel reacties op activitei-
ten van het ministerie van VROM, als eigen initiatieven. De afstemming
heeft bijvoorbeeld betrekking op de 'verdeling' van produkten waartegen
actie wordt gevoerd (bijvoorbeeld, Konsumenten Kontakt houdt zich met
PVC-vloerbedekking bezig en Natuur en Milieu richt zich op bankpasjes die
van deze kunstsrof zijn gemaakt). Ook kan het gaan om een taakverdeling,
zoals welke organisatie met welke ondernemingen in hoofdzaak het contact
onderhoudt. Soms is er ook sprake van concurrentie tussen de verschillende
organisaties. Een voorbeeld van een thema waarop de verschillende organisa-
ties nauw samenwerken is de afvalproblematiek.

Door de betrokken organisaties wordt de afstemming als een voordeel

gezien. Op die manier kan de industrie, die ook vaak een blok vormt, beter

tegenspel worden gegeven. De onderhandelingspositie wordt sterker, en men
voorkomt dat men tegen elkaar wordt uitgespeeld.

Naast de afstemming tussen de milieu- en consumentenorganisaties is ook de
relatie tussen het ministerie van VROM en de milieu-organisaties van belang.
Allereerst bestaat die relatie omdat deze organisaties door het ministerie
worden verzocht deel te nemen aan de voorbereiding van beleid in het kader
van een op consultatie gerichte beleidsformulering. Waar die deelname voor
andere belanghebbenden veelal specifiek voor een beleidsterrein of -project is,
geldt voor de milieu-organisaties dat zij regelmatig bij de beleidsvoorberei-

ding worden betrokken.
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Er bestaat echter nog een tweede relatie. Zoals hierboven al is opgemerkt
worden de beide milieu-organisaties door het ministerie van VROM gesubsi-
dieerd. Milieudefensie vraagt die subsidie aan voor afzonderlijke projecten.
Onafhankelijkheid tracht deze organisatie Ie waarborgen door organisatie-
kosten uit ledenbijdragen en funding te financieren. Natuur en Milieu wordt
volledig door de overheid gesubsidieerd.

Deze subsidiestroom betekent dat, zeker wanneer het gaat om individuele
projecten, met het ministerie van VROM in een vrij vroeg stadium contact is
over nieuwe acties/campagnes.

3.   Preventie en hergebruik van afvalstoffen in Nederland

Zoals in de inleiding is opgemerkt, is het beleid van het ministerie van
VROM op het gebied van preventie en hergebruik van afvalstoffen een
gemeenschappelijk element in beide case-studies. Hieronder wordt achtereen-
volgens de totstandkoming en de inhoud van de betreffende beleidsnotitie
geschetst (paragraaf 3.1.), alsmede beleidsintensiveringen die gedurende de
onderzoeksperiode plaatsvinden (paragraaf 3.2.).

3.1.   Totstandkoming  en  inboud  van  de  beleidsnotitie
Voor een land met een hoge bevolkingsdichtheid, zoals Nederland, is de
toename van de hoeveelheid afval een belangrijk probleem. Het storten van
afval, een veelgebruikte verwijderingsmethode, geeft namelijk een groot
ruimtebeslag. In 1979 wordt in een motie door het Tweede Kamerlid
Lansink (CDA) gepleit voor een afvalbeleid gebaseerd op preventie en herge-
bruik. Op die manier kan de hoeveelheid te storten afval worden vermin-
derd.

In de motie wordt de zogenaamde 'preventieladder', vastgelegd, die een
hi8rarchie behelst ten aanzien van wijzen van het omgaan met afval. Het
voork6men van afval (preventie) neemt de hoogste plaats in, gevolgd door
hergebruik van afgedankte produkten en materialen. Als laatste wordt het
verbranden en uiteindelijk het storten van afval genoemd. De motie spreekt
zich uit voor een afvalbeleid waarin wordt getracht zo hoog mogelijk in deze
hiErarchie te scoren.

Nadat de Centrale Raad voor de Milieuhygi8ne in 1987 uit eigen beweging
advies aan de minister van VROM heeft uitgebracht over de noodzaak en
mogelijkheden van afvalpreventie, vindt op 7 maart een uitgebreide commis-
sievergadering plaats van de Vaste commissie Milieubeheer. Daarin zegt de
minister toe met nadere plannen te komen voor afvalpreventie en herge-
bruik.

Dit leidt in oktober 1988 tot de notitie Preuentie en bergebruik van afual-
sto#en van het ministerie van VROM. De doelstelling die in de uitgebreide
commissievergadering is geformuleerd luidt: " (..) door preventie en herge-
bruik van afvalstoffen te komen tot een voor de huidige en ook voor de
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toekomstige generaties aanvaardbare omvang van milieubelasting en ruimte-
beslag als gevolg van de verwijdering van afvalstoffen." (VROM, 1988: 2). In
de notitie wordt de doelstelling geformuleerd vanuit het perspectief van
duurzame ontwikkeling, het uitgangspunt van het Nationaal Milieube-
leidsplan waaraan op dat moment op het ministerie wordt gewerkt. De lange
termijn-doelstelling van afvalstoffenbeleid wordt als volgt geformuleerd: (a)
het zoveel mogelijk beperken van verlies aan grondstoffen uit de produktke-
ten (produktie en gebruik), en (b) de nadelige gevolgen van in de produktie-
en consumptieketen optredende verliezen beperken. Op de middellange
termijn (voor het jaar 2000) wordt deze doelstelling als volgt vertaald:
"- er is sprake van een verdergaand voorkomen en beperken van het ontstaan
van emissies naar bodem, water, lucht 6n van afvalstoffen en een ver doorge-
voerd hergebruik van afvalstoffen naast een goede infrastructuur voor de
verwijdering van niet te vermijden reststoffen;
- de afwegingen met betrekking tot het terugdringen van emissies en afval-
stoffen hebben een zodanig integraal karakter gehad dat een optimale
verdeling van de milieulast tussen de verschillende milieucompartimenten
(bodem, water, lucht, afvalstoffen) heeft plaatsgevonden." (VROM, 1988: 5).

Met betrekking tot het bereiken van deze doelstellingen constateert het
ministerie van VROM dat Un 'recept' voor preventie en hergebruik niet
bestaat. "Er wordt dan ook gekozen voor een aanpak, waarbij per afval-
stroom op grond van specifieke omstandigheden moet worden bepaald welke
instrumenten dienen te worden aangewend om aan preventie en hergebruik
(meer) vorm te geven." (VROM, 1988: 8). Die beleidsinstrumenten kunnen
variEren van wettelijke regels tot subsidieverlening.

In de notitie worden vervolgens negenentwintig afvalstromen onderschei-
den, waarvoor moet worden vastgesteld welke specifieke 'preventie- en
hergebruik doelstelling' moet worden bereikt, en welke instrumenten
daarvoor moeten worden ingezet.

Voor elk van de negenentwintig afvalstromen wordt in de notitie een
'richtinggevende taakstelling' vastgesteld. Deze taakstelling is door het
ministerie zonder overleg met de doelgroep bepaald. VROM baseert zich
daarbij op onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
MilieuhygiBne (RIVM).

Het is de bedoeling dat in overleg met de betreffende doelgroepen - het
ministerie spreekt van een strategiscbe discussie - wordt vastgesteld op welke
wijze die doelstelling kan worden gehaald. Tevens kan dit overleg leiden tot
aanpassing van de richtinggevende taakstelling. De definitieve doelstelling, en
de daarvoor benodigde maatregelen, moeten worden vastgelegd in een imple-
mentatieplan. Verder bevat de notitie voor elk van de negenentwintig afval-
stromen een lijst met de volgens het ministerie van VROM betrokken
partijen.

Aangezien deze aanpak een grote hoeveelheid menskracht zal vereisen,
zowel van de doelgroepen als van het ministerie, wordt voorgesteld de
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strategische discussies voor de verschillende afvalstromen gefaseerd te laten
verlopen.

Op basis van de 'richtinggevende taakstellingen' per afvalstroom wordt
tenslotte voor de totale afvalstroom een resultaatverwachting geformuleerd.
In figuur 7.1. is deze verwachting, die in het jaar 2000 zou moeten optreden,
weergegeven.
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Figuur 7.1. Bron: VROM (1988: 19)

De in de notitie Preventie en bergebruik van afualstoKen geschetste inrichting
van het beleidsvormingsproces sluit nauw aan bij wat de 'partnership-filoso-
fie' wordt genoemd. Daarmee wordt verwezen naar uitgangspunten van het
Directoraat-Generaal Milieubeheer die door minister Winsemius zijn geintro-
duceerd. Daarmee wordt beoogd doelstellingen in overleg met betrokken
partijen (industrie, milieu- en consumentenbeweging) te bereiken, via het
kweken van commitment en het binnenhalen van benodigde kennis uit het
beleidsveld.

In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij de notitie formuleert
minister Nijpels het als volgt: "Deze notitie beschouw ik als de start van een
proces om over de breedte van het afvalbeleid met doelgroepen na te gaan
welke taakstellingen, maatregelen en activiteiten nodig zijn om tot meer
preventie en hergebruik van afvalstoffen te komen. Het moge duidelijk zijn
dat ik van een dergelijke aanpak meer rendement verwacht dan van een
eenzijdig gebruik van regelgeving.

.

Nadat in 1989 deze notitie door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt
binnen het Directoraat-Generaal Milieubeheer van VROM bi j de Directie
afvalstoffen de hoofdafdeling preventie en hergebruik gevormd. Deze afdeling
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moet de in de notitie neergelegde activiteiten uitvoeren. De beide case-studies
in deze studie hebben - voor een deel - betrekking op afvalstromen die in
deze notitie worden genoemd.

3.2. Beleidsintensiveringen in de periode 1989-1993
Het Nationaal Milieubeleidsplan (VROM 1989) heeft naast het presenteren
van nieuwe activiteiten, tevens ten doel reeds genomen beleidsinitiatieven in

een breder kader te plaatsen. In dat kader wordt over de notitie Pre'uentie en

bergebruik van afualsto#en in het Nationaal Milieubeleidsplan gesteld dat het
beleid erop is gericht de daarin geformuleerde werkwijze te bespoedigen,
zodat al eerder dan in 2000 de geformuleerde doelstellingen worden behaald.
Dit betekent dat at v66r het begin van 1994 de implementatieplannen voor
alle afvalstromen moeten zijn opgesteld (Actiepunt A 66). Tevens wordt de
doelstelling ten aanzien van afvalpreventie verdubbeld naar tien procent van
de hoeveelheid afval die in 1986 ontstond.

Zoals in hoofdstuk twee al is beschreven vormt het Nationaal Milieube-

leidsplan Plus een intensivering van het NMP. Een aantal in het NMP
geformuleerde doelstellingen wordt verscherpt, en de periode waarin die
doelstellingen moeten worden gehaald wordt in een aantal gevallen verkort.
Ook voor afvalpreventie en -hergebruik wordt een intensivering voorgestaan.

Die intensivering is noodzakelijk omdat het afvalaanbod jaarlijks met
ongeveer twee procent stijgt. Daartoe wordt de koppeling gelegd met het
produktbeleid dat in het NMP Plus meer vorm krijgt (zie hoofdstuk twee).
Verdere aanscherpingen van de algemene doelstellingen van het afvalstoffen-
beleid bevat het NMP Plus niet.

In de behandeling van beide beleidsplannen in de Tweede Kamer op 12 en
13 september 1990 wordt aangedrongen op verdere intensivering van het
beleid ten aanzien van preventie en hergebruik. Ter voorbereiding op een
uitgebreide commissievergadering van de Vaste Commissie Milieubeheer van
de Tweede Kamer op 12 november 1990 formuleert de minister in een brief
(19 oktober) een aanscherping van het beleid, alsmede een verdere koppeling
met het produktbeleid. Hij acht een nieuwe aanscherping noodzakelijk,
omdat de in het Nationaal Milieubeleidsplan Plus opgenomen schatting van
een stijging van het afvalaanbod met twee procent al weer aan de voorzichti-
ge kant lijkt. De problematiek wordt verergerd door het niet tijdig beschik-

baar zijn van voldoende verwerkingscapaciteit, mede als gevolg van strengere
milieu-eisen die aan verwerkingsinstallaties worden gesteld. Tevens speelt de
verdere uitwerking van beleid, gericht op het beginsel dat afval dat in Neder-
land ontstaat binnen de landsgrenzen moet worden verwerkt, een rol.
Tenslotte speelt mee dat herverwerking van afvalstoffen slechts in beperkte
mate op gang komt als gevolg van technische en economische belemmerin-
gen. De minister komt tot de conclusie dat in enkele provincies reeds sprake
is van een noodsituatie. Het volgende twee-sporenbeleid wordt daarom
voorgesteld om het afvalaanbod verregaand te reduceren:
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"
*    de   verantwoordelijkheid voor goederen   in het afvalstadium   zal   bij    de

producent moeten worden gelegd, door het vastleggen van een terugname-
plicht (door de producent) en een herverwerkingsregeling voor goederen in
het afvalstadium; (hierdoor wordt het sluiten van kringlopen bevorderd,
waarbij retourpremiesystemen "lekken" in deze kringloop moeten regen-

gaan);

* het treffen van afvalvolumemaatregelen." (VROM, 1990: 5).

Het eerste spoor, de zogenaamde producentenverant·woordelijkbeid, wordt
door de minister gezien als de kern van de oplossing van het probleem. Door
de producent voor het afval van het door hem geproduceerde produkt
verantwoordelijk te maken zal een prikkel ontstaan om al bij het ontwerp
van produkten met de afvalfase rekening te houden. De verbinding met het
produktbeleid is hiermee duidelijk aangegeven. In de brief wordt overigens
uitvoerig verwezen naar een soortgelijke ontwikkeling in Duitsland met
betrekking tor verpakkingsafval.

In de strategische discussies die op dat moment worden gevoerd moet deze
verantwoordelijkheid, en de invulling middels bijvoorbeeld retourpremiesys-
temen, worden uitgewerkt. Tevens wordt door het ministerie van VROM
bekeken of door middel van wettelijke maatregelen aan deze verantwoorde-
lijkheid invulling kan worden gegeven.

4.   Verbinding met de case-studies

De hierboven geschetste ontwikkeling in het beleid van de Rijksoverheid op
het gebied van de preventie en hergebruik van afvalstoffen kan worden
gekenschetst als voortgaande intensivering op basis van toenemende proble-
men met de verwerking van afval. Dit beleid vormt een belangrijk onderdeel
van de achtergrond van de wijze waarop het ministerie van VROM zich in
de twee substitutieprocessen, die in deze studie warden bestudeerd, opstelt.

Een soortgelijke opmerking kan worden gemaakt met betrekking tot de
schets die in paragraaf twee is gegeven van de milieu- en consumentenorgani-
saties, en de samenwerking tussen die organisaties. In beide substitutieproces-
sen spelen deze organisaties een niet onbelangrijke rol.



8.   case I: PVC-leidingsysternen

In dit hoofdsruk wordt het verloop van het substitutieproces inzake PVC-
leidingsystemen gedurende de periode 1988 - 1993 beschreven, inclusief de
economische en beleidsarena waarbinnen dat proces zich heeft voltrokken.
Eerst wordt de levenscyclus   van het produkt geschetst (paragraaf   een).
Vervolgens wordt beschreven op welke wijze de economische activiteiten
rond dit produkt werden gecodrdineerd aan het begin van de bestudeerde
periode (paragraaf twee). Daarna wordt het substitutieproces beschreven.

Paragraaf vier bevat de analyse van deze casus aan de hand van het in hoofd-
stuk vijf gepresenteerde conceptueel model.

1.    Beschrijving van de levenscyclus in termen van materiallstromen

produktie van poly·uinylcbloride
Polyvinylchloride 4VC) is een polymere kunststof die bestaat uit ketens van
monovinylchloride. Monovinylchloride wordt via een tussenstap geprodu-
ceerd uit etheen en chloor. Aan PVC worden stabilisatoren toegevoegd om
te voorkomen dat het tijdens de verwerking tot eindprodukten ontleedt.

De grondstoffen etheen en chloor zijn bijprodukten uit respectievelijk de
olieraffinage en de loogproduktie. Loog is 66n van de basisstoffen van de
chemische industrie. Het in Nederland geproduceerde chloor wordt verkre-
gen door elektrolyse van een zoutoplossing, waarbij chloorgas, natronloog en
waterstofgas worden gevormd. Daarbij worden drie methoden gebruikt:
kwikelektrolyse, elektrolyse met behulp van een (asbest-)diafragma, en
elektrolyse volgens een membraanproces. Produktie met de eerste twee
methoden leidt tor her ontstaan van asbestafval en emissies van kwik op het
water en naar de lucht.

Uitgaande van de beSIaande produktietechnieken is de produktie van
chloor verbonden met de produktie van loog. Deze verbinding is echter niet
absoluut: er zijn mogelijkheden tot ontkoppeling door middel van alternatie-

ve produktieprocessen voor loog.
Tot de jaren zestig was de vraag naar loog groter dan die naar chloor.

Doordat de produktie van beide grondstoffen met elkaar is verbonden
leverde dat een chlooroverschot op. Diverse bronnen wijzen erop dat dit
overschot een directe oorzaak was voor de ontwikkeling van de kunststof
PVC in die periode, c.q. de explosieve groei van toepassingen van dit
materiaal. Vanuit dit perspectief is PVC een voorbeeld van het hergebruik
van een afvalstof van de produktie van loog. Aan het einde van de jaren
tachtig was ruwweg de helft van de totale chloorproduktie bestemd voor de
produktie van PVC.

PVC is "(..) doorzichtig en kleurloos, gas- en waterdicht, elektrisch
isolerend, weerbestendig, licht van gewicht en betrekkelijk goedkoop."
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Tevens is het met behulp van thermoplastische technieken goed verwerkbaar.
(Caesar, 1990: 15). Door verschillende toevoegingen kan PVC geschikt
worden gemaakt voor een breed spectrum van toepassingen. Na polyetheen
is PVC dan ook de meest toegepaste kunststof.

produktie van leidingsystemen
Van de grondstof PVC worden door middel van een extrusie-proces buizen
gemaakt. Via een spuitgietproces worden de hulpstukken gemaakt die
tezamen met de buizen het leidingsysteem vormen. Aan het PVC dat in deze
processen wordt gebruikt wordt onder meer lood toegevoegd als stabilisator.

toepassing van PVC-leidingsystemen
Gedurende de jaren vijftig schakelden waterleidingmaatschappijen, als gevolg
van corrosie-problemen met de tot dan toe gebruikte gietijzeren buizen, over
op buizen van polyvinylchloride en polyetheen. De in Nederland veel geko-
zen toepassing van PVC-leidingsystemen is overigens niet vanzelfsprekend. In
andere landen worden, meer dan in Nederland, andere (kunststof-)materialen
gebruikt. Op dit moment zijn leidingsystemen verantwoordelijk voor negen-
twintig procent van het totale PVC-verbruik in de Benelux. Daarmee is het
de grootste toepassing (Zie tabel 8.1; de door de Stuurgroep PVC en Milieu
verzamelde gegevens worden niet voor Nederland afzonderlijk gepresen-
teerd). Op een fractie na is de gebruiksduur bij deze toepassing langer dan 15
jaar.

TOEPASSING korter tussen langer totaal
dan 2 2-15 dan

jaar jaar          15             (%)

jaar

film/folie 7.4 4.4 16.2         28

buizen en bulpstukken 0.3 0 28.7         29

slangen en profielen 0.3 2.7        8           11

flessen                               2           0           0            2
kabelommanteling 0.4 3.1 3.5       7

wand- en vloerbedek-
king 1.2 6 4.8          12

textiel-/papier/pasta's 0.7 6.3         0              7
overige toepassingen 1.2 2.1 1.7       4

totaal (%) 13.5 24.6 61.9 100

Tabel  8.1.  Toepassingen  van  PVC  in  de   Beneltix  (bron:  Caesar   1990)

In totaal is in Nederland in 1988 naar schatting 66n miljoen ton PVC-leiding
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in gebruik. Producenten garanderen de levensduur tot vijftig jaar, maar zij
verwachten dat de technische levensduur veel langer is. De werkelijke ge-
bruiksduur is meestal korter.

Leidingsystemen kunnen worden verdeeld in ondergrondse en boven-
grondse systemen. PVC-leidingsystemen worden toegepast als binnen- en
buitenriolering (60 %), gas en water (20 %) en overige toepassingen (20 %,
waaronder elektra).

Voor de verschillende toepassingen van PVC-leidingsystemen bestaan
diverse alternatieven, variBrend van andere kunststoffen (polypropeen en
polyetheen) tot staal, gietijzer, gres en beton. Naast de prestatie is vooral de
prijs van deze alternatieven de reden dat veelal voor kunststofleidingen
(PVC, PP en PE) wordt gekozen.

In bovengrondse toepassingen wordt vrijwel alleen PVC toegepast. Bij
ondergrondse toepassingen wordt voor een belangrijk deel kunststof ge-
bruikt, waarvan het merendeel PVC is.

ver vijdering van PVC-leidingsystemen
In de bouw werd in 1988 driehonderd kiloton kunststof gebruikt in verschil-
lende toepassingen. Daarbij kwam negenentwintig kiloton kunststofafval vrij,
waarvan drie kiloton van leidingsystemen afkomstig was. Voor het overgrote
deel werd dit afval verbrand of gestort. Van het totale aanbod aan kunststof-
afval was vijfenvijftig procent PVC. Hierbij is produktie-afval niet meegere-
kend; het gaat om montage-afval, dat vrijkomt tijdens de installatie van
leidingsystemen, en het afval dat ontstaat na afdanking van het systeem.

De wijze waarop de activiteiten die tot deze materiaalstromen leiden worden
gecoBrdineerd is het onderwerp van de volgende paragraaf.

2. Organisatie van de produktketen

In de schets van de produktketen zal niet elke actor afzonderlijk worden
besproken. Er is gekozen voor een uitgebreide bespreking van 66n actor per
fase van de produktlevenscyclus, aangevuld met kerngegevens van de overige
actoren in die fase. Tevens wordt kort de relatie tussen actoren in verschil-
lende fasen gekarakteriseerd.

produktie van grondsto#en
De chemische industrie kan worden verdeeld in activiteiten die zijn geba-
seerd op chloor, en activiteiten die zijn gebaseerd op (bij-)produkten van de
olie-raffinage (petro-chemische industrie).   In de produktketen   van   PVC
komen beide takken samen.

In Nederland bestaan vijf faciliteiten voor de produktie van chloor. Deze
faciliteiten zijn het eigendom van drie concerns: General Electric, Solvay
Chemie en Akzo. In totaal produceerden zij in 1990 670 000 ton chloor,
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waarvan Akzo het overgrote deel voor zijn rekening nam (500 000 ton).
Akzo bezit drie produktievestigingen: in Hengelo, Rotterdam en Delfzijl. De
chloorproduktie van deze multinationale concerns is grotendeels bestemd
voor eigen gebruik. Akzo is van de drie de enige die chloor produceert ten
behoeve van de produktie van PVC in Nederland. De produktie van chloor
is bij Akzo (sinds 1993 Akzo Nobel) ondergebracht in de divisie Zout en
basischemie. Chloor maakt onderdeel uit van het chloor-alkali produkten-
pakket, dat naast chloor en loog bestaat uit bijprodukten zoals zoutzuur,
bleekloog en soda.

Naast chloor is etheen de belangrijkste grondstof bij de produktie van PVC.
Etheen is een bij-produkt van de petrochemische industrie. Shell Nederland
Chemie (SNC), dat onderdeel uitmaakt van de Koninklijke Nederland-
se/Shell Groep, is de etheenproducent die levert aan Rovin. Deze producent
van PVC wordt hieronder uitgebreid beschreven.

produktie van PVC
In de eerste helft van de jaren tachtig werd de PVC-markt gekenmerkt door
overcapaciteit, dalende prijzen  en inefficiante bedrijfsvoering.  Rond  1988  is
sprake van een toenemende vraag en stijgende prijzen. Tegelijkertijd staat de
PVC-markt in toenemende mate onder druk door concurrentie uit Oost-
Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Oost Azi8. Een groot deel van de PVC
die in Nederland wordt verwerkt tot eindprodukten komt uit het buiten-
land. In 1988 kende Nederland twee PVC-producenten: Rovin en de Lim-
burgse Vinyl Maatschappij (LVM).

De Limburgse Vinyl Maatschappij was in 1988 een joint venture tussen
DSM en de Belgische multinational Tessenderlo Chemie. LVM heeft vestigin-
gen in onder meer Italia, Duitsland en Frankrijk, en is daarmee een belangrij-
ke partij op de Europese PVC-markt. Overigens doet DSM eind 1989 haar
belang in de LVM over aan Tessenderlo Chemie. DSM geeft geen toelichting
op de motieven voor deze stap. DSM bevindt zich op dat moment in een
strategische heroriEntatie op kernactiviteiten, waarin de produktie van PVC
minder goed past. Bij LVM Nederland zijn diverse dochters van Tessenderlo
Chemie ondergebracht die zich met kunststofverwerking bezighouden.

Tot 1981 bestond er tussen de divisie Zout en Basischemie van Akzo en
Shell Nederland Chemie een intensieve leveringsrelatie ten behoeve van de
produktie van PVC. Er werden tussenprodukten uitgewisseld, waarna de
produktie plaatsvond bij Rovin, op dat moment een volledige Shell-dochter.
In 1982 besloten beide ondernemingen hun aan PVC gerelateerde activiteiten
onder te brengen in een 50/50 joint venture. Door SNC werd de toevoer
van etheen en een PVC-produktiefaciliteit ingebracht, terwijl de divisie van
Akzo produktiefaciliteiten voor VCM en de levering van chloor inbracht.
Deze onderneming is voor zowel Akzo als SNC een kernactiviteit.

De vorming van de joint venture werd onder meer ingegeven door de
slechte situatie op de PVC-markt. Een bijkomende reden was dat de onder-
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handelingen tussen beide partijen over toeleveringen nogal wat tijd in beslag

namen, omdat de posities van chloor en etheen frequent wisselden. Tenslotte
was Shell Nederland Chemie voor Akzo een interessante partner. SNC had
namelijk een verband, zij het los, met een belangrijke afnemer van PVC (zie
vervolg). Rond 1988 is Rovin een van de belangrijkste producenten van PVC
in Europa.

Rovin is voor SNC belangrijk; ongeveer twintig procent van de etheen
van de etheen-kraker op de Moerdijk is bestemd voor Rovin.

Toepassingen van het PVC dat door Rovin wordt geproduceerd zijn in
hoofdzaak bouwmaterialen zoals leidingsystemen, kozijnen en kabels. De
helft van de produktie van Rovin is bestemd voor leidingsystemen. Wavin-

vestigingen in verschillende landen zijn de belangrijkste afnemers van Rovin.
Daarnaast zijn er nog enkele grote klanten. Met hen worden meerjarige

afspraken gemaakt. Daarnaast is er een aantal kleinere afnemers, die soms ad-
hoc afnemen, en soms een meer structurele relatie met Rovin onderhouden.

Bovenstaande activiteiten worden gerekend tot de chemische industrie. Deze
bedrijfstak heeft zich georganiseerd in de Vereniging van Nederlandse
Chemische industrie  (VNCI). Met honderdveertig aangesloten ondernemin-
gen is de VNCI de centrale belangenbehartiger van deze sector. De organisa-
tie omvat vijf secties, waarvan 66n rond het thema veiligheid en milieu.
Werkgroepen, die bestaan uit stafleden en medewerkers van de aangesloten
ondernemingen, bereiden standpunten van de VNCI voor. Sinds 1987 zijn
leden bij aanmelding verplicht een milieubeleidsverklaring te ondertekenen.
Deze verklaring is overgenomen van de Europese koepelorganisatie, de
CEFIC (Conseil Europ6en des F6d6rations de l'Industries Chimique).
Ondernemingen als Akzo en Shell Nederland Chemie zijn, als in Nederland
gevestigde multinationals, prominente leden van de VI\ICI.

Een tweede branche-organisatie, waarvan de hierboven beschreven onderne-
mingen lid zijn, is de Nederlandse Federatie van Kunststoffen (NFK) is de
branche-organisatie van de kunststofproducerende en -verwerkende industrie.
Tijdens de onderzoeksperiode voerde de NFK in reactie op interne kritiek
op het functioneren een reorganisatie uit. Eind 1993 werd in het jaarverslag
(NFK 1994) vermeld dat de organisatie doorzichtiger en flexibeler was, en
dat doelstellingen, taken budgetten en verantwoordelijkheden duidelijker
waren geformuleerd. De NFK omvat naast een dagelijks en algemeen bestuur
en een ledenvergadering drie beleidscommissies, waaronder een voor milieu.
De Federatie is verder opgebouwd uit een aantal secties en verenigingen van
producenten van specifieke produkten (varifrend van verpakkingen tOt
kunststofleidingsystemen).

produktie van leidingsystemen
Het merendeel van de produktie van PVC-leidingsystemen in Nederland is in
handen van zes ondernemingen. Elk van deze ondernemingen produceert
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naast PVC-leidingsystemen ook leidingen die zijn gemaakt van andere
kunststoffen. De omzet van deze ondernemingen uit leidingsystemen bedroeg
in 1989 470 miljoen gulden. In deze gegevens zijn niet de activiteiten van
Deltaplast opgenomen. Deze onderneming is eveneens actief op de markt van
kunststof-leidingsystemen.

Dyka Steenwijk b.v. is een van de drie grootste producenten van leiding-
systemen, en is sinds 1987 in handen van de Limburgse Vinyl Maatschappij.
In de produktievestiging in Nederland worden alleen leidingsystemen van
PVC, het voornaamste produkt van Dyka, geproduceerd. Daarnaast is er een
produktievestiging in Belgi8, waar polyetheen-leidingsystemen worden
gefabriceerd.

Een tweede grote leidingproducent is Draka Polva. Deze onderneming is
een volledige dochter van de Belgische multinational Solvay. Solvay produ-
ceert onder meer chloor en PVC, en ziet kunststofverwerking als een van
haar kernactiviteiten.

Wavin (de naam is een samenvoeging van water en vinyl) is de grootste
Nederlandse producent. Deze onderneming is in 1956 opgezet door de
Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) als reactie op problemen met
lekkende gietijzeren waterleidingen. Sinds 1962 is de helft van de aandelen in
handen van de Koninklijke/Shell groep. Driekwart van de omzet is het
resultaat van de produktie en verkoop van leidingsystemen. Met een markt-
aandeel van vijfentwintig procent op de kunststofleidingmarkt is Wavin
marktleider in Europa. Functionarissen van Shell maken deel uit van de Raad
van Commissarissen van Wavin.

Wavin is formeel vrij haar grondstoffen te kopen waar zij dat wil. In het
contract tussen Wavin en haar aandeelhouders is wel een intentieverklaring
opgenomen. Daarin stelt Wavin dat zij zoveel mogelijk grondstoffen van
Shell af te nemen.

Bij beslissingen over de keuze van toeleveranciers speelt de prijs een
belangrijke rol. De helft van de kostprijs van de produkten wordt namelijk
door de grondstofprijs bepaald. In de tweede plaats vormt zekerheid van
aanvoer een selectiecriterium. Ten derde voert Wavin een beleid van 'locals
with locals'. Wavin werkmaatschappijen nemen in principe af bij leveranciers
in hun land van vestiging. Dit wordt mede gedaan om aan te geven dat
Wavin deel uitmaakt van de lokale gemeenschap. Tevens kunnen de Wavin-
opvattingen via deze toeleveranciers worden uitgedragen naar concurrenten.
Deze punten leiden er meestal toe dat wordt gekozen voor geintegreerde
toeleveranciers. In het geval van PVC betreft het leveranciers die zowel de
produktie van chloor als die van etheen in eigen hand hebben. Rovin is
daarvan een voorbeeld. Daarnaast zijn er enkele kortlopende contracten met
andere toeleveranciers.

Tenslotte werkt Wavin bij voorkeur met leveranciers die bereid zijn om
samen te werken bij de oplossing van bepaalde problemen waarmee men
wordt geconfronteerd. De milieuproblematiek is daarvan een voorbeeld.
Daarbij is het van belang dat deze leveranciers een vergelijkbare visie op deze
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problematiek hebben als Wavin. Tevens heeft Wavin belang bij andere
kunststoffen dan PVC. Als zij mocht besluiten om in plaats van PVC een
andere kunststof te gaan gebruiken voor leidingsystemen, dan zullen SNC en
Rovin op die beslissing geen invloed uitoefenen. Shell beoordeelt de presta-
ties van Wavin alleen op winstgevendheid. In dat opzicht is er een duidelijke
rol voor de WMO, de andere aandeelhouder van Wavin. PVC is voor Wavin
een belangrijke grondstof. Ongeveer twee derde van het grondstofgebruik is
erop gebaseerd.

De produktie en verkoop van leidingsystemen is door Wavin onderge-
bracht in een werkmaatschappij: Wavin KLS. Deze onderneming, die
leidingsystemen voor elke toepassing produceert, heeft 550 werknemers en
een omzet van tweehonderd miljoen gulden. De leiding van deze werkmaat-
schappij rapporteert rechtstreeks aan de centrale directie van Wavin te
Zwolle.

Zes producenten van kunststofleidingsystemen zijn sinds 1973 verenigd in de
vereniging van Fabrikanten van kunststofleidingsystemen (FKS): Draka
Polva, Dyka, Martens kunststoffen, Omniplast, Viplex Plastics en Wavin.
Samen vertegenwoordigen zij ongeveer vijfentachtig procent van de kunst-
stofieidingenmarkt. De commercieel directeur van Wavin KLS is voorzitter
van de FKS. De FKS heeft als doel de "bevordering van de kwaliteit, het
imago en de doelmatige toepassing van kunststofleidingsystemen". Daartoe
wil de FKS normalisatie bevorderen, voorlichting geven, en kennis en
ervaring uitwisselen. De FKS voert overleg met overheden, normalisatie-
instituten en toeleveranciers in de bouw. De FKS vormt daarnaast een forum
voor discussies over voor de leden relevante zaken (milieu, werkgelegenheid,
e.d.) en is daarmee voor een belangrijk deel intern gericht.

De Stichting Keuring en Onderzoek Materialen Openbare Werken (KOMO)
is in 1961 opgericht, en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het
centrale instituut voor de kwaliteitscontrole van bouwstoffen. In 1988 is dit
instituut opgegaan in het KIWA, het Keuringsinstituut Waterleiding Artike-
len. Het bestuur van de Stichting KOMO wordt gevormd door vertegen-
woordigers van opdrachtgevers, bouwbedrijven en de bouwmaterialenindus-
trie. Dergelijke organisaties, die ook bestaan voor gasleidingen, zijn certifice-
rende instellingen die kwaliteitsverklaringen afleggen over producenten en
produkten.

bougmaterialenbandet
Met uitzondering van Dyka maken de producenten van kunststofleidingsys-
temen voor de levering van hun produkten gebruik van de bouwmaterialen-
handel. Deze schakel omvat, naast de handel ten behoeve van professionele
afnemers, ook bouwmarkten voor particulieren. Kunststofleidingsystemen
omvatten slechts een klein deel van het totale assortiment van de bouwmate-
rialenhandel.
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Deze schakel in de produktketen wordt door grote afnemers van leidingsyste-
men overgeslagen; de producenten sluiten met hen rechtstreeks leveringscon-
tracten af.

toepassing van leidingsystemen
De toepassing van leidingsystemen kan worden verdeeld in bovengrondse en
ondergrondse toepassingen. De plaatsing van deze systemen vindt plaats door
de bouwsector (zowel de grond-, weg- en waterbouw als de burger- en utili-
teitsbouw). Daarbij   kan  het  gaan om nieuwbouw  of om onderhoud/renova-
tie.

De actoren die in deze sector een rot spelen kunnen worden verdeeld in
drie categorieiin. In de eerste plaats de opdrachtgevers, de professionele of
incidentele initiatiefnemers voor een bouwproject. De professionele initiatief-
nemers kunnen worden onderverdeeld naar motieven: commercieel, ideael en
overheid. Bij het ontwerp van het bouwwerk staat de architect centraal. De
uitvoering van de bouw is in de handen van de aannemer. Voor de architect,
maar vooral voor de aannemer, geldt dat deze - delen van - zi n opdracht kan
uitbesteden aan andere ontwerpers c.q. aannemers.

Beslissingen met betrekking tot het bouwwerk zijn het resultaat van de
interacties tussen actoren uit deze categorieBn. Deze interacties worden voor
een deel gereguleerd door contracten die specifiek zijn voor een concreet
bouwproject. Een dergelijk project vereist de co8rdinatie van de wensen van
de opdrachtgever en vooral de ontwerpende en uitvoerende activiteiten van
respectievelijk de architect en de aannemer. Deze co8rdinatie wordt juridisch
vormgegeven door bilaterale contracten tussen de opdrachtgever enerzijds en
de architect en de aannemer anderzijds. De combinatie van architect en
aannemer is daardoor relatief toevallig en projectgebonden. In de praktijk
komen projectoverstijgende relaties tussen verschillende partijen daarom
nauwelijks voor. Doordat in contracten niet volledig alle voorwaarden
kunnen worden gespecificeerd, en doordat tussen de verschillende betrokke-
nen informatie-asymmetrie8n bestaan, zijn de machtsverhoudingen tussen de
partijen ongelijk.

Een van de resultaten van dit relatiepatroon is dat aannemers in belang-
rijke mate concurreren via de prijs die zij voor hun diensten vragen. Uiter-
aard zal dit doorwerken in de materiaalkeuze. Voor zover deze keuze
afhankelijk is van de aannemer zal deze worden ingegeven door kostenover-
wegingen. Daarbij bestaat een verschil tussen nieuwbouw en onderhoud/re-
novatie; waar kunststof als alternatief voor hout (beplating en kozijnen) bij
nieuwbouw vaak te duur wordt bevonden, valt de keuze bij renovatie vaak
wel in het voordeel uit van kunststof vanwege het geringere onderhoud.
Daarnaast hebben kunststoffen het voordeel van gemakkelijke montage. De
algemene verwachting was rond 1988 dat kunststoffen in toenemende mate
in de bouw zouden worden toegepast.

De communicatie tussen de verschillende partijen vindt onder meer als
volgt plaats. De opdrachtgever geeft zijn wensen via een zogenaamd Pro-
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gramma van Eisen door aan de architect. Deze vertaalt deze wensen vervol-
gens in een bestek, aan de hand waarvan de aannemer de werkzaamheden
uitvoert.

Binnen de bouwsector bestaat een groot aantal belangenverenigingen, die
elkaar voor een deel overlappen qua doelstelling. Centrale organisaties zijn
het Algemeen Verbond Bouwbedrijven (AVBB) en de Bond van Nederlandse
Architecten   NA).

Voor alle toepassingen van PVC-leidingsystemen geldt dat, naast enkele grote
afnemers, het merendeel van de afzet wordt gerealiseerd bij een groot aantal
kleine afnemers. Grote afnemers zijn, naast enkele grote gemeenten, aanne-
mersbedrijven en waterleidingmaatschappijen.

afdanking en afualver,werking
De afvalfase van PVC-leidingsystemen kan, wanneer het produktie-afval niet
wordt meegerekend, worden onderverdeeld in afval dat ontstaat na afdanking
van het leidingsysteem, en afval dat ontstaat bij het aanbrengen van de
leidingen. In beide gevallen zijn hierbij in een aantal gevallen gespecialiseerde
ondernemingen betrokken. Een aantal gespecialiseerde verwerkers van bouw-
en sloopafval zijn georganiseerd in belangenorganisaties als de Belangenver-
eniging bouw- en sloopafval (BRBS) en het Verbond van Aannemers van
Sloopwerken (BABEX). Een belangrijke doelstelling van deze organisaties is
de ontwikkeling van gedragslijnen. Zodoende kunnen zij zich onderscheiden
van minder gespecialiseerde ondernemingen die soortgelijke activiteiten
uitvoeren. Verder komen afgedankte leidingsystemen vrij bij grote afnemers,
zoals grote gemeenten die zelf het rioleringsstelsel onderhouden.

Bij het transport naar stortplaatsen of verbrandingsinstallaties kunnen
gespecialiseerde vervoerders betrokken zijn. De kosten van storten en
verbranden verschillen overigens sterk per gemeente/installatie.

Belangrijk is dat ondergrondse leidingsystemen na gebruik niet hoeven te
worden verwijderd.

Televante regels
De verschillende stappen ten behoeve van de produktie van PVC zijn onder-
worpen aan vergunningstelsels in het kader van de in Nederland geldende
milieuwetgeving.

Bij de produktie van PVC-leidingsystemen dient verder rekening te
worden gehouden met een aantal nationale kwaliteitsnormen. Gezien de
levensduur van bouwwerken en rioleringsstelsels, en het feit dat onderdelen
niet eenvoudig zijn te vervangen, wordt door gebruikers van bouwprodukten
grote waarde gehecht aan zekerheid omtrent de kwaliteit van die produkten.
Daarnaast zijn, zoals hierboven al is geschetst, bij het tot stand brengen van
bouwwerken telkens nieuwe teams van actoren betrokken. Het gebruik van
produkten met bekende eigenschappen is voor hen dan ook belangrijk. De
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waarde van een goedkeuring van een erkende instelling voor een producent
of een produkt mag niet worden onderschat. Zo vergemakkelijken dergelijke
kwaliteitsverklaringen het verkrijgen van een gemeentelijke bouwvergunning
aanzienlijk.

Certificatie omvat het vaststellen of een produkt, proces of dienst voldoet
aan vooraf gestelde eisen, alsmede de controle op het blijvend voldoen aan
die eisen. Deze eisen kunnen de vorm aannemen van normen. "Een norm is
een document waarin regels zijn vastgelegd die in het algemeen betrekking
hebben op de kwaliteit van produkten en diensten" (SBR, 1988b: 35).

Naast normen die betrekking hebben op het toepassen en aanleggen van

leidingsystemen zijn er normen die zich richten op produkten: de buizen,
hulpstukken en, in het geval van PVC-leidingsystemen, de lijm die nodig is
bij de montage. KIWA geeft certificaten af op basis van KOMO-kwaliteitsei-
sen. Belangrijk is hier met name de eis dat moet warden gewerkt met
zogenaamd 'virgin' materiaal, dat wil zeggen kunststof die niet is gerecycled.
Op die manier is controle eenvoudig omdat van specificaties van grondstofle-
veranciers kan worden uitgegaan. Deze normen worden opgesteld door de
Stichting KOMO. Onder deze regels is het inzetten van produktie-afval
overigens wel toegestaan.

Bij het tot stand brengen van een bouwwerk moeten betrokken partijen
zich houden aan een groot aantal formele regels. Ten aanzien van het
gebruik van bouwmaterialen is uiteindelijk de bouwvergunning, die door de
gemeente wordt afgegeven, bepalend. De algemene lijn voor deze vergunnin-
gen wordt door gemeenten vastgelegd in de gemeentelijke bouwverordening.

In de loop der jaren zijn verschillende pogingen ondernomen om enige
uniformiteit in deze verordeningen te crearen. In 1952 is daartoe de model-
bouwverordening opgesteld. Rond 1988 was de Rijksoverheid bezig om in
het kader van de herziening van de Woningwet een Bouwbesluit te formule-
ren. Zoals al is opgemerkt biedt certificering veelal zekerheid met betrekking
tot de goedkeuring in het kader van vergunningverlening door de gemeente.

Tenslotte bestaan er regels ten aanzien van het afval dat ontstaat tijdens
het aanbrengen c.q. slopen van leidingsystemen. Volgens de Afvalstoffenwet
moeten Provinciale Staten een plan opstellen voor de verwijdering van
bouw- en sloopafval. In 1990 waren in het kader van afvalstoffenplannen 76
gemeentelijke stortplaatsen aangewezen voor dit afval. Per gemeente kunnen
de storttarieven sterk uiteenlopen. Overigens maakte kunststofafval in 1990
slechts 0,3 % van deze afvalstroom uit.

3.   Verloop van het substitutieproces

De bestudeerde periode van dit proces loopt van 1988 tot eind 1993. Zoals in
het vorige hoofdstuk is beschreven brengt het ministerie van VROM in 1988
de notitie Preuentie en bergebruik van a»lstof*n uit. Ook voor kunststof-
leidingsystemen heeft deze notitie consequenties.
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Het substitutieproces inzake PVC-leidingsystemen kan - samen met de
discussie over enkele onderwerpen die daarmee verband houden - worden
ingedeeld in acht lijnen, die ten dele met elkaar zijn verweven. De scheiding
is daarom enigszins kunstmatig. Elk van de lijnen hangt samen met een
duidelijk af te bakenen beslissing van 66n of meerdere betrokken actoren, die
door het merendeel van de betrokkenen als belangrijk wordt aangemerkt.
Om de leesbaarheid van de case-beschrijving te vergroten is hieronder een
figuur opgenomen die de verschillende lijnen en hun overlap in de tijd
weergeeft. De nummering geeft de volgorde van behandeling in deze para-
graaf aan. De indeling in lijnen wordt gehanteerd om het overzicht in de
case-beschrijving te bewaren. Het is geen indeling die verband houdt met de
analyse van het empirisch materiaal.

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1                                           1

2
1 1

3
1 1

4                     1

5                                          1--
1 1       1       1       1       1

6                 1                                1

1-67 1 Il
8

Figuur  8.1.   Lijnen  in  bet  substitutieproces  inzake  PVC-leidingsystemen

De eerste lijn vormt de kern van het substitutieproces. Het gaat om het
starten van een inzamelings-en recyclingsinitiatief door de producenten van
PVC-leidingsystemen, inclusief de wijze waarop zij met het regeneraat (het
gerecyclede materiaal) omgaan.

De tweede lijn wordt gevormd door de gezamenlijke inspanningen van een
aantal ondernemingen uit de PVC-produktketen, die uitmonden in een
actieprogramma.

De derde en vierde lijn bestaan uit twee reeksen van gebeurtenissen die
verwant zijn aan het substitutieproces dat in deze case-study centraal staat: de
eliminatie van PVC-verpakkingen en de discussies over de milieu-effecten van
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de chloor-keten.
De vijfde lijn wordt gevormd door gebeurtenissen die uiteindelijk culmine-

ren in een uitspraak van de Ombudsman. Deze uitspraak heeft betrekking op
het optreden van het ministerie van VROM ten opzichte van de produktke-
ten.

Als zesde lijn wordt in deze beschrijving ingegaan op de wilze waarop de
notitie Preventie en bergebruik van afualsto#en voor de produktketen van
PVC-leidingsystemen wordt uitgewerkt. De afspraken hieromtrent worden
vastgelegd in een briefwisseling tussen de FKS en het ministerie van VROM.

De reactie van de milieubeweging op die briefwisseling, in de vorm van
een op consumenten gerichte actie, vormt de zevende lijn van het substitutie-
proces.

Als achtste lijn wordt het project 'Duurzaam bouwen', waarin het ministe-
rie van VROM het milieubewustzijn binnen de bouw wil vergroten, beschre-
ven.

De hierna beschreven gebeurtenissen vormen overigens niet de eerste keer
dat het materiaal PVC ter discussie staat. In 1973 wordt het verband aange-
toond tussen een zeldzame vorm van kanker (angiosarkoma) en het inade-
men van vinylchloride. In Amerika worden in 1974 enkele produktie-
arbeiders gevonden met deze ziekte. Door verschillende technische verbete-
ringen zijn de vinylchloride-emissies in de (poly-)vinylchloride-fabrieken
drastisch verlaagd, en daarmee is voor dit gezondheidsprobleem door de
industrie een oplossing ontwikkeld.

3.1. LIJN 1 - ontwikkeling van hergebruik van PVC-leidingsystemen

Deze lijn bestaat uit een aantal onderdelen. In de eerste plaats komt de
strategische heroverweging bij de grootste leidingproducent, Wavin, aan de
orde. Vervolgens wordt ingegaan op de totstandkoming van een inzamelings-
systeem voor afgedankte (PVC-)leidingsystemen. Daarna wordt de produkt-
ontwikkeling besproken ten behoeve van de inzet van het regeneraat van die
leidingsystemen. Vervolgens komt het verkrijgen van een keurmerk voor dat
produkt aan de orde. Tenslotte wordt een initiatief van een autonoom opere-
rende leidingproducent belicht.

strategiscbe berovenueging Wavin
In 1988 vindt binnen Wavin een strategische afweging plaats. Na een moeilij-
ke periode begin jaren tachtig als gevolg van de economische crisis van
enkele jaren daarvoor, en een verbetering vanaf 1984, staat de vraag centraal
op welke wijze de bestaande positie kan worden geconsolideerd en uitge-
breid. Uit de strategische analyse blijkt dat Wavin een sterke positie inneemt
op de Europese markt van kunststof leidingsystemen. Deze produktgroep
biedt bovendien groeimogelijkheden, onder meer in Zuid- en Oost-Europa.
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In haar andere activiteiten (folies en kratten) blijkt Wavin minder succesvol.
Er wordt dan ook besloten de activiteiten te concentreren op leidingsyste-
men en profielen.

Als onderdeel van de strategische heroverweging wordt de beslissing geno-
men het aandachtsgebied 'environment & recycling' uit te bouwen. Recy-
cling heeft binnen Wavin al een langere geschiedenis. In het midden van de
jaren zeventig begon Wavin folie te recyclen. Aanvankelijk ging het om
produktie-afval, later werd ook afval ingekocht. De reden hiervoor was
economisch; op die manier kon op de grondstofkosten worden bespaard. Het
regeneraat werd ingezet bij de produktie van huisvuilzakken, die voor
negentig tot honderd procent uit gerecycled materiaal bestaan. Het succes
van deze activiteit leidt in 1988 tot de beslissing ook voor andere Wavin-
produkten, waaronder leidingsystemen, recycling op te star'ten. De argu-
mentatie daarvoor heeft een maatschappelijke en een economische compo-
nent. Vanuit maatschappelijk oogpunt stelt Wavin dat een onderneming
afgedankte produkten moet terugnemen om van de samenleving het krediet
te krijgen die produkten te produceren. Daarnaast vormen afgedankte
produkten in een aantal gevallen een goedkope grondstof. De economische
ori8ntatie komt bovendien tot uitdrukking in de randvoorwaarden die
Wavin aan recycling stelt: de produkten uit regeneraat moeten binnen voor
Wavin bekende markten worden afgezet, in principe in dezelfde toepassing.
Hiermee wordt voorkomen dat Wavin zich op nieuwe markten moet
begeven. Men kan dus gebruik maken van bestaande markt-kennis.

Tot 1988 hield Wavin de recycling-activiteiten voor de buitenwereld
geheim. Deze activiteiten werden door min of meer afzonderlijke bedrijven
uitgevoerd. De gedachte binnen Wavin was namelijk dat het naar buiten
brengen van het feit dat men regeneraat gebruikte negatief zou werken op de
relatie met verschillende partijen. Consumenten zouden een lagere prijs
kunnen vragen en bovendien bestond de verwachting dat zij de kwaliteit van
produkten die deels uit regeneraat bestaan negatief zouden beoordelen. Ten
opzichte van de concurrentie werd recycling geheimgehouden omdat het
gebruik van regeneraat een belangrijk aspect was van het concurrentievoor-
deel van Wavin. Tenslotte bestond de kans dat werknemers negatief zouden
reageren als ze zouden weten dat een deel van de grondstof waarmee ze
werkten uit afval afkomstig was.

Door de grote publieke aandacht voor de milieuproblematiek verandert
deze opstelling, en vanaf 1988 wordt deze activiteit uitgedragen.

Naast de aandacht voor recycling wordt in 1988 het milieubeleid van de
onderneming gestructureerd. Voor die tijd was de aanpak van milieu-effecten
van de Wavin-activiteiten gefragmenteerd. Onderdeel van het 'structurele'
milieubeleid is de beoordeling van materialen. Indien in de levenscyclus van
een produkt milieu- en/of gezondheidsproblemen worden geconstateerd, dan
wordt in samenwerking met leveranciers gezocht naar alternatieven. Waar
mogelijk worden die ingevoerd. Materialen krijgen aandacht wanneer
algemeen aanvaard is dat zij schadelijk zijn. Uiteraard tracht Wavin dergelijke
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ontwikkelingen voor te zijn, om niet voor een voldongen feit te worden
geplaatst.

Ook voor PVC, een belangrijke grondstof voor Wavin, wordt een evalua-
tie uitgevoerd van de milieu-effecten. Daaruit wordt de conclusie getrokken
dat over het geheel genomen de milieu-effecten niet onaanvaardbaar zijn.
Daarbij speelt een rol dat de levensduur van leidingsystemen wordt geschat
op vijftig jaar. Alternatieven voor PVC zijn aanwezig, maar deze zijn qua
prijs ongunstiger. Ondanks dit positieve oordeel geeft de analyse inzicht in
een aantal probleempunten die in de levenscyclus van PVC aanwezig zijn.
Deze punten hebben met name betrekking op de grondstoffase. Naar
aanleiding van de inventarisatie spreekt Wavin daarom haar leveranciers aan.
Zo wordt met PVC-leveranciers gesproken over de hoeveelheid VC die in de
aangeleverde grondstof aanwezig is. Ook de chloor-industrie wordt door
Wavin benaderd, maar de betreffende ondernemingen (i.c. Akzo) blijken niet
echt geYnteresseerd in (lit signaal. Een andere reactie op de beoordeling is dat
Wavin gericht gaat zoeken naar alternatieven voor bepaalde toevoegingen aan
PVC, met name lood.

totstandkoming inzameling afgedankte leidingsystemen
Zoals in het vervolg van deze case-beschrijving nog uitvoerig zal worden
belicht, staat het materiaal PVC aan het begin van de onderzoeksperiode in
een negatief daglicht. Dit vormt voor de producenten van leidingsystemen
aanleiding om via hun branche-organisatie, de FKS, activiteiten te onderne-
men. In eerste instantie reageert deze branche-organisatie door aan afnemers,
regelgevers en overheden informatie te verstrekken over de milieu-aspecten
van haar produkten. Daarbij worden de eigenschappen en mogelijkheden van
PVC belicht. Een volgende stap is het opzetten van het hergebruik van PVC-
leidingsystemen. De achtergrond daarvan is de volgende.

Al langere tijd zetten producenten van leidingsystemen produktie-afval in
in het produktieproces. Rond 1990 neemt de Gemeente Amsterdam, een
afnemer van Wavin, contact op met haar leverancier met de mededeling dat
men leidingmateriaal overhoudt. In het daaropvolgende overleg wordt de
afspraak gemaakt dat Wavin dit materiaal terugneemt. Wavin recycled dit
materiaal handmatig. Gegeven de strategie van Wavin vanaf 1988, alsmede de
negatieve aandacht voor PVC, besluit deze onderneming de recycling-
activiteiten van leidingsystemen uit de ambachtelijke sfeer te halen. Daartoe
wordt de FKS, waarvan Wavin als grootste leidingproducent een belangrijk
lid is, ingeschakeld.

Het motief van Wavin om haar kennis op het gebied van recycling ter
beschikking te stellen van de concurrentie is dat op deze manier de totale
markt kan worden afgedekt. Er kan zo worden bekeken wat de ideale schaal-
grootte van een recyclingsysteem is. Bovendien ontstaat op die manier een
recyclingsysteem dat de produktketen van (PVC-)leidingsystemen sluit. Een
bijkomende reden is dat in het begin nog niet veel afgedankte leidingsyste-
men kunnen worden ingezameld, omdat kunststofleidingen pas sinds de jaren
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vijftig worden toegepast en een - technische - levensduur hebben van min-
stens vijftig jaar.

Het FKS-project biedt daarom de mogelijkheid voor de producenten om
zich voor te bereiden op een afvalstroom die in de toekomst zal ontstaan. De
inbreng van de zes leden van de FKS is overigens niet gelijk. De drie kleinere
producenten nemen deel door op hun lokatie afgedankte leidingsystemen in
te zamelen. Het recyclen van het ingezamelde materiaal wordt ter hand
genomen door de drie grote producenten. Er bestaat op dat moment geen
machine waarmee afgedankte leidingen kunnen worden verwerkt tot regene-
raat. De drie grootste producenten (Wavin, Polva en Dyka) maken een
taakverdeling, waarbij elk van hen een ander proces om leidingen tot poeder
te vermalen onderzoeken. Die ervaringen worden vervolgens uitgewisseld en
gebruikt bij het opzetten van een centrale recyclingsunit. In de loop van de
onderzoeksperiode wordt door deze drie producenten ongeveer tien miljoen
gulden geYnvesteerd in recycling. De kleinere producenten delen naar
marktaandeel mee in deze kosten. Wavin ontvangt daarnaast een subsidie van
het ministerie van Economische Zaken van 600 000 gulden in het kader van
de Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering Milieutechno-
logie.

Op 1 januari 1991 gaat het gezamenlijke recyclingsysteem van de FKS van
start. Het systeem is zodanig opgezet dat verontreiniging van de retour-
stroom zo veel mogelijk wordt voorkomen. Daartoe worden dichte contai-
ners gebruikt, en worden werknemers van de transporteur die men heeft
gecontracteerd opgeleid om eventuele verontreinigingen te constateren. Op
die manier hoeft bij het recyclingproces het ingezamelde materiaal niet
uitvoerig te worden gereinigd. Door middel van deze containers worden
afgedankte leidingsystemen en montage-afval (niet alleen PVC) ingezameld.
Het materiaal wordt in een recyclingfabriek van Wavin in Hardenberg
verwerkt tot regranulaat.

Parallel aan de voorlichtingsactiviteiten van de FKS benadert Wavin ook
afzonderlijk maatschappelijke partijen met de boodschap dat zij bezig is met
kringloopsluiting. Zo wordt contact gezocht met Vereniging Milieudefensie,
waaruit een bezoek aan de recyclingsplant en overleg voortvloeit. Aanvanke-
lijk gaat Vereniging Milieudefensie er vanuit dat Wavin positief staat tegen-
over omschakeling naar alternatieven voor PVC. Gedurende het overleg
blijkt dat Wavin zich, zeker op korte termijn, richt op hergebruik. Door
VMD wordt dit verklaard uit het feit dat Shell, een belangrijke PVC-produ-
cent, de helft van de aandelen van Wavin bezit.

Aan het eind van de onderzochte periode blijkt dat het belangrijkste pro-
bleem is gelegen in het achterblijven van de hoeveelheid ingezameld materi-
aal. Dit is door de FKS onderschat, waardoor er overcapaciteit bestaat met
betrekking tot de verwerking van afgedankt materiaal. Het voordeel is dat
men rustig kan groeien in de recyclingsactiviteit. Om teruggave te stimuleren
betaalt de FKS een premie van twintig cent per kilo ingeleverd materiaal. Dit
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maakt inzamelen goedkoper dan storten. Met de te verwachten verhoging
van de kosten van storten, en het op termijn geheel verbieden daarvan, zal
meer worden ingezameld, zo is de verwachting.

De inzameling is door de FKS exclusief uitbesteed aan een onderneming
die actief in het transport en de verwerking van afval. Voor een exclusieve
relatie is gekozen omdat zo transporteurs kunnen worden getraind op
controle van de inhoud van de containers. Op die manier wordt verontrei-
niging van de aangeleverde stroom tegengegaan, waardoor bij het recyclings-
proces het aangeleverde materiaal minder gereinigd hoeft te worden. De
exclusiviteit heeft als nadeel dat ondernemingen die zich specialiseren in het
sorteren van bouw- en sloopafval, ten behoeve van de aparte inzameling van
kunststofieidingsystemen een container van een concurrerende onderneming
op hun terrein moeten plaatsen. Zij zijn daartoe veelal niet bereid. Het
merendeel van het ingezamelde materiaal is nu afkomstig van aannemers van
openbare werken.

Vanwege de achterblijvende hoeveelheid is de recycling op dit moment
nog niet kostendekkend. De terugverdientijd is, ook omdat sprake is van een
nieuwe activiteit, lang. De FKS verwacht wel dat de kostendekkendheid te
bereiken is. De FKS wil gezamenlijk blijven opereren in de recycling; men
accepteert dan ook alle leidingsystemen in Nederland (dus ook van concur-
renten). Het grootste deel (85 %) is PVC; de rest is PE en PP. Deze laatste
materialen worden ook gerecycled.

produktont·wikleeling: een drie-lagenbuis
Complementair aan de inrichting van een inzamelingssysteem en een eenheid
waarin het verzamelde materiaal wordt verwerkt tot regranulaat, ontwikke-
len de drie grootste leden van de FKS produkten waarin dit gerecyclede
materiaal kan worden ingezet. Alle drie zoeken zij de oplossing in een buis
waarvan de middenlaag bestaat uit opgeschuimd - geregenereerd materiaal,
met aan weerszijden een dunne laag van virgin-materiaal. Het principe van
deze drie-lagenbuis bestaat al langer, en wordt sinds een aantal jaren in
bijvoorbeeld Frankrijk toegepast (daar is ook de kern van virgin materiaal).
De reden daarvoor is een gewichtsreductie, die door de gebruiker positief
wordt gewaardeerd. In Nederland sloeg dit concept bij een eerdere introduc-
tie overigens niet aan.

In het kader van de ontwikkeling van een alternatief lichtgewicht produkt
werkt Dyka al sinds 1988 samen met Wavin ten behoeve van de introductie
van de 'Ultrarib'-leiding; een produkt met eveneens een beperkt gewicht. Dit
concept blijkt zeer succesvol. Concurrent Draka Polva heeft vanaf het begin
geprobeerd om de drie-lagenbuis in Nederland te introduceren. De reden
daarvoor is dat binnen het Solvay-concern, waarvan deze onderneming deel
uitmaakt, hiervoor de kennis beschikbaar is.

Zoals at is opgemerkt wordt door de drie ondernemingen het regeneraat
ingezet in een drie-lagenleiding. Omdat Draka Polva al langer met dat
concept bezig is gaat deze onderneming daarmee zelfstandig verder. Op basis
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van hun eerdere samenwerking ontwikkelen Wavin en Dyka samen een

soortgelijk produkt. Zij wisselen daartoe gegevens uit. Beide ondernemingen
gebruiken echter een andere produktietechniek. Draka Polva is met haar
drie-lagenbuis overigens minder ver: zij kan een lager percentage regeneraat
verwerken dan Wavin en Dyka. Overigens is de drie-lagenleiding die door
Dyka en Wavin op de markt wordt gebracht qua kostprijs nog niet op het
niveau van vergelijkbare virgin-produkten.

een keurmerk voor de drie-lagenbuis
Aan het begin van deze case-beschrijving is aangegeven dat voor PVC-leiding-
systemen normen worden opgesteld. Daarbij is aangegeven welke waarde
actoren in de produktketen aan die normen, en de daarop gebaseerde

certificaten, hechten. Bij aanvang van de onderzoeksperiode laten deze
normen het inzetten van geregenereerd materiaal (anders dan uit produktie-
afval) niet toe. Gegeven de opzet van een inzamelingssysteem waarvan het
regranulaat in eigen produkten kan worden ingezet is, gegeven het belang dat
aan normen wordt gehecht, verandering van deze regels van belang voor de
acceptatie van produkten waarin het gerecyclede materiaal is verwerkt. Het
ontbreken van een keurmerk kan nooit een definitieve barritre vormen tegen
het gebruik van regeneraat. Producenten kunnen door middel van een
bedrijfsgarantie hun afnemers zekerheid bieden. Het is natuurlijk in alle
opzichten gunstiger als het wel binnen het kader van de bestaande keurmerk-
systematiek kan. De leidingproducenten streven om die reden naar een
keurmerk voor de drielagen-leiding. Bij de verantwoordelijke instanties,
KIWA en KOMO, wordt daarom de op dat moment heersende eis dat
produkten moeten worden vervaardigd uit virgin-materiaal, aan de orde
gesteld.

Normen worden door belanghebbenden (industrie, overheid, gebruikers)
in gemeenschappelijk overleg opgesteld en aanvaard. Het doel daarvan is het
tegengaan van overbodige verscheidenheid, het vergroten van efficiEntie en
uitwisselbaarheid. De industrie voert overigens het merendeel van het werk
Uit. Uiteindelijk wordt een beslissing genomen, waarbij het consensus-model
wordt gehanteerd: alle deelnemers moeten met de geformuleerde norm
instemmen.

Op basis van een norm worden keurmerken afgegeven. Ondernemingen
die zo'n merk willen voeren laten hun produkt testen (in het geval van
kunststofieidingsystemen  is  KIWA de organisatie  die  dat doet). Vervolgens
wordt een overeenkomst tussen KIWA en de betreffende onderneming
opgesteld. Als onderdeel daarvan controleert KIWA regelmatig op de
relevante produktielokaties of de producent aan de eisen voldoet.

In eerste instantie hebben de leidingproducenten een wijziging van de
normen voor drukloze waterleidingen op het oog. In de daarvoor samenge-
stelde commissie hebben vertegenwoordigers van Draka Polva en Wavin,
vertegenwoordigers van diverse waterleidingbedrijven, en Shell zitting.

In 1993 komt deze commissie toI een beoordelingsrichtlijn die betrekking
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heeft op buizen en bulpstukken van PVC-U voor binnen- en buitenriolering
onder vrij verval. Deze richtlijn opent de mogelijkheid om gerecycled
materiaal in dergelijke buizen in te zetten. Daarbij moet aan een aantal eisen
zijn voldaan. Bovendien moeten de buizen die uit dit materiaal worden
vervaardigd als zodanig herkenbaar zijn.

initiatief Deltaplast
Zoals bij de beschrijving van de produktketen al is opgemerkt, treedt de
onderneming Deltaplast zelfstandig op ten opzichte van de ondernemingen
die deel uitmaken van de FKS. In 1992 meldt deze onderneming aan haar
afnemers dat zij een leidingsysteem voor buitenriolering heeft ontwikkeld dat
volledig bestaat uit gerecycled PVC. Dit regeneraat is afkomstig van produk-
tieafval en van afgedankte leidingsystemen van bijvoorbeeld de gemeente
Rotterdam, een grote afnemer van Deltaplast. De inname van gebruikte
leidingsystemen is gekoppeld aan de afzet van de buis die uit regeneraat
wordt gemaakt. Daarbij richt Deltaplast zich met name op Gemeentewerken
en grote aannemers van rioolwerken.

Op het ontwikkelde leidingsysteem is geen certificaat afgegeven, maar het
voldoet volgens de producent aan alle eisen die in normen voor gelijkwaardi-
ge produkten uit virgin-materiaal zijn opgenomen. Deltaplast hanteert voor
de leidingen uit regeneraat dan ook dezelfde leverings- en garantievoorwaar-
den.

Op 8 april 1993 meldt Dyka Steenwijk b.v. aan haar relaties dat de LVM -
de houdstermaatschappij van Dyka en onderdeel van Tessenderlo Chemie -
in vergaande bespreking is met Deltaplast over een volledige overname van
de aandelen. "Met deze overname beoogt LVM haar positie in de riolerings-
markt zowel nationaal als internationaal te verbreden  en  dus te versterken."

Later dat jaar is de overname van Deltaplast een feit. LVM brengt deze
activiteit onder bil Dyka. De verkoop van Deltaplast-produkten wordt bij
deze onderneming ondergebracht; alleen de produktie-activiteiten blijven
bestaan. Centraal bij de overname staat volgens de mededeling van LVM het
PPC-programme VPC staat voor polypropyleen copolymeer) van Deltaplast.

3.2. LIJN 2 - oprichting Stuurgroep PVC en Milieu en het formuleren
van een actieprogramma

Allereerst komt de vorming van de Stuurgroep PVC en Milieu aan de orde.
Vervolgens wordt de inhoud van het gezamenlijke actieprogramma van deze
organisatie geschetst.

De negatieve aandacht voor PVC is begin 1988 groeiende, wat ook tot
uitdrukking komt in het feit dat PVC in de notitie Preuentie en bergebruik
van afualsto#en verschillende malen wordt genoemd als aandachtspunt.
Omdat deze kunststof al eerder negatief in de maatschappelijke belangstelling
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heeft gestaan, vormt dit voor verschillende ondernemingen uit de produkt-
keten aanleiding om activiteiten te ontplooien. Dit betreft in de eerste plaats
individuele activiteiten. Naast de inspanningen van Wavin, die hiervoor is
behandeld, is de opstelling van Rovin interessant.

De strategie van Rovin ten aanzien van PVC heeft geen betrekking op de
directe emissies die het resultaat zijn van produktie-activiteiten. Deze emis-
sies, en de vergunningen die daarmee zijn gemoeid, vallen onder de verant-
woordelijkheid van de lokaties waar de produktiefaciliteiten van Rovin staan.
Derhalve hebben Akzo en Shell Nederland Chemie daarover zeggenschap.
Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de interface naar overheid en media
over deze zaken.

Rovin bepaalt wel een strategie in de verdediging van haar produkt. Mede
omdat Rovin in Nederland geen bekend begrip is, is het uitgangspunt van
Rovin dat de PVC-industrie gezamenlijk moet optreden. Het voordeel van
gezamenlijk optreden weegt op tegen het nadeel dat afstemming plaatsvindt
met schakels in de keten die niet altijd dezelfde belangen hebben. Overigens
bepaalt Rovin haar strategie in nauw overleg met vertegenwoordigers van
Akzo en Shell Nederland Chemie.

Het blijft echter telkens een strategische beslissing om al dan niet zelfstan-
dig te opereren, of om via andere actoren naar buiten te treden. Dat kunnen
branche-organisaties zijn (de VNCI of het VNO), maar ook Shell is als grote
multinational een belangrijk kanaal.

Als onderdeel van de verdediging van haar produkt steunt Rovin verschil-
lende initiatieven die op dat moment worden ondernomen op het gebied van
de recycling van PVC. Op het eerste gezicht lijkt dit in te gaan tegen het
belang van Rovin. De inzet van gerecycled PVC betekent immers dat de
markt voor nieuw materiaal kleiner wordt. Omdat tachtig procent van de
produktie van Rovin is bestemd voor export, zijn Nederlandse initiatieven
veel minder een probleem. Echter ook in andere landen staat PVC ter
discussie. De wereldmarkt voor PVC groeit echter nog altijd enorm, zodat
recycling geen bedreiging vormt. De reden waarom sommige producenten
hun PVC-produktie-eenheden sluiten is dat vanwege de geringe marges op
PVC vernieuwing van verouderde installaties niet rendabel is. De recycling-
projecten voor PVC dragen juist bij tot de overleving van PVC. Zij zorgen
er naar de mening van Rovin voor dat deze kunststof een geaccepteerd
produkt blijft.

Naar de mening van Rovin zijn de mogelijkheden voor recycling beperkt.
Een belangrijke hinderpaal is het sorteren; zelfs al kun je op soorten kunst-
stof sorteren, dan nog blijft het probleem van de diversiteit binnen soorten
kunststof. Met de huidige technologie is het onmogelijk dit te onderscheiden.
Verder kan recycling nooit de ultieme oplossing van het kunststofafval-
probleem kan zijn. In de eerste plaats zal uiteindelijk het afval moeten
worden verwijderd. Naar de mening van Rovin is slechts voor tien procent
van de hoeveelheid kunststof die wordt gebruikt recycling zinvol. Voor het
overige gebruik is verbranding een betere oplossing. Gegeven de publieke en
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politieke aandacht bestaat in de onderzochte periode naar de mening van
deze onderneming niet de mogelijkheid hierover te discussiEren.

Torming +van de Stuurgroep PVC en Milieu
Zoals hierboven al is vermeld heeft Rovin als belangrijke PVC-producent een
voorkeur voor gezamenlijk optreden. Om die reden neemt zij, samen met de
LVM, het initiatief tot de vorming van de Stuurgroep PVC en Milieu. Deze
Stuurgroep is de voortzetting van de werkgroep PVC die binnen de Neder-
landse Federatie voor Kunststoffen actief is. Reden voor deze organisa-
torische omzetting is de verwachting dat de maatschappelijke druk op PVC
in de loop van 1988 zal toenemen. Daarbij wordt ook gekeken naar de
situatie in het buitenland, waar PVC eveneens onder druk staat.

De Stuurgroep telt in aanvang negen leden die uit verschillende fasen van
de levenscyclus afkomstig zijn. Naast de beide PVC-producenten zijn dat
Shell Nederland Chemie, de producent van PVC-folie Hoechst Holland, de
drie belangrijkste producenten van PVC-leidingsystemen graka-Polva, Dyka
en Wavin) en vet-tegenwoordigers van de NFK en de Nederlandse Vereniging
van Kunststof- en Rubberfabrikanten. Elk lid heeft twee vertegenwoordigers
in de Stuurgroep. Al snel wordt een adviesbureau, het IMSA, ingeschakeld,
dat de industrie moet begeleiden in het omgaan met maatschappelijke proble-
men, door middel van halfjaarlijkse rapportages en adviezen over de strategie.

Een van de hoofdpunten van de strategie is het verzamelen van kennis
over de PVC-keten, en de milieu-effecten die daarin optreden. Op basis van
die kennis kan worden vastgesteld wat de zwakke punten zijn, en welke
maatregelen noodzakelilk zijn. Tevens kunnen op basis van de verzamelde
gegevens actoren in de samenleving tegemoet worden getreden.

Als uitgangspunt voor dit contact kiest de Stuurgroep voor een consensus-
benadering. De verwachting bestaat dat de milieu- en consumentenorganisa-
ties de 'tegenstander' zullen zijn, maar dat deze actoren kunnen worden
overtuigd met argumenten. In 1989 houdt de Stuurgroep zich dan ook
voornamelijk bezig met het verzamelen van die argumenten.

In de Nieuwsbrief PVC en Milieu, waarmee de Stuurgroep vanaf 1989 naar
buiten treedt, wordt de doelstelling als volgt geformuleerd: "(..) het ontwik-
kelen van een programma gericht op het minimaliseren van de milieubelas-
ting bij de produktie van VC en PVC, verwerking, gebruik, hergebruik en
verwijdering van PVC." Daarbij streeft men er naar "(..) op basis van
wetenschappelijk onderzoek samen met de overheid en milieu-organisaties te
komen tot maatschappelijk aanvaardbare produktie en gebruik van PVC in
al haar facetten." Als beleid heeft de Stuurgroep uitgesproken dat het "(..)
niet  verdedigt  wat niet verdedigd kan worden."

Om deze doelstelling te bereiken worden vijf werkgroepen opgericht, die
bestaan uit specialisten uit de bedrijfstak. Zij richten zich op achtereen-
volgens: produktie, additieven, recycling, afvalverwijdering en materiaal-
vergelijking. Bij dit onderzoek vormt het begrip ketenbeheer een goed uit-
gangspunt. De bedoeling is ketenbeheer binnen de industrie door middel van
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overtuiging en voorlichting te stimuleren. Door van de ketenbeheer-gedachte
uit te gaan wordt tevens aangesloten bij uitgangspunten van het beleid van
VROM.

Het rapport 'PVC en ketenbebeer'
Op basis van de inventarisatie van de verschillende werkgroepen, waarin
concurrenten als de LVM en Rovin elkaar openheid van zaken geven, wordt
een rapportage PVC en ketenbebeer - een aanzet tot PVC-ketenbebeer in Neder-
land opgesteld.

De term 'aanzet' is gekozen omdat in de Stuurgroep niet alle actoren

zitten uit de PVC-produktketen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verpakkers,
maar ook voor de grondstofproducent Akzo. Het rapport is dan ook niet
alleen bedoeld als basis voor overleg met overheid en maatschappelijke
groepen, maar eveneens met die andere actoren uit de produktketen.

De rapportage gaat in op de milieu-effecten van de PVC-keten van de
produktie van VC tot en met de produktie van eindprodukten. Daarbij
worden diverse toepassingen onderscheiden, waaronder leidingsystemen. Op
basis van de verzamelde gegevens komt de Stuurgroep tot de conclusie dat de

verwijdering van PVC-afval het voornaamste probleem vormt. In het rapport
presenteert de Stuurgroep tevens een actieprogramma met maatregelen die de

Stuurgroep-leden gaan nemen. Naast reductie van produktie-emissies en de
vervanging van het gebruik van cadmium als stabilisator, worden verschil-
lende herverwerkingsmogelijkheden genoemd. Daarnaast wordt onderzoek

geinitieerd naar afvalverwijdering door verbranding met Hcl- of energieterug-
winning, zo meldt het rapport. Deze aandacht voor verbranding naast herge-

bruik en preventie is gebaseerd op het feit dat uiteindelijk het afval zal
moeten worden gestort of verbrand; hergebruik verlengt alleen de levens-
duur.

Op 22 mei 1990 heeft de Stuurgroep overleg met vertegenwoordigers van
de Directie Afvalstoffen en de afdeling Stoffen en Risicobeheersing van het
ministerie van VROM. In dit gesprek presenteert de Stuurgroep haar rap-
port. Het ministerie waardeert zowel de keten-aanpak als de openheid. Wel
wordt de vraag gesteld waarom etheen en chloor niet in het ketenrapport
zijn opgenomen. Bovendien vindt men het jammer dat het onderscheid
tussen kort-cyclische en lang-cyclische toepassingen niet wordt gemaakt. Als
de laatste categorie toepassingen wordt herverwerkt, dan heeft het ministerie
van VROM daarmee geen problemen. Voor kort-cyclische toepassingen

(zoals verpakkingen) wil het ministerie een ontmoedigingsbeleid voeren.

Naast het opstellen van een goed feitelijk overzicht van de milieu-effecten
van PVC, en het identificeren van zwakke punten in de produktketen, richt
de Stuurgroep zich op het op 66n lijn brengen van de verschillende onderne-

mingen uit de bedrijfstak. De leden van de Stuurgroep zijn zonder uitzon-
dering overtuigd van de noodzaak tOt actie. Omdat producenten van eind-
produkten eerder met de problematiek worden geconfronteerd dan grond-
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stofproducenten, is de urgentie waarmee de eersten tot actie willen overgaan
groter. In dat verband is het indicatief dat chloorproducenten niet in de
Stuurgroep zijn vertegenwoordigd.

Een ander punt betreft de gemeenschappelijkheid van activiteiten. De
Stuurgroep staat uitdrukkelijk een gezamenlijk optreden voor, waarbij vanuit
milieu-oogpunt succesvolle toepassingen van PVC een kernpunt vormen.
PVC-leidingsystemen vormen in dat verband een van de belangrijkste
toepassingen. In de communicatie van haar inspanningen inzake hergebruik
van PVC-leidingsystemen treedt de FKS echter zo veel mogelijk zelfstandig
naar buiten. Zij betoogt dat de FKS bezig is met ketenbeheer, wat meer
omvat dan alleen recycling. Volgens de FKS is verwerking van het ingeza-
melde afval tot het oorspronkelijke produkt een noodzakelijk onderdeel van
ketenbeheer. Voor PVC-leidingsystemen is dat mogelijk, omdat een grote
controle over de keten kan worden uitgevoerd. Door de overzichtelijkheid
van de keten, en de aard van de actoren, kan in het oog worden gehouden
wat met het produkt gebeurt in de gebruiksfase.

Deze aanpak verschilt naar de mening van de FKS sterk van de activiteiten
die producenten van tapijt en kantoorartikelen ontplooien. Zij stuiten onder
meer op technische complicaties bij het opzetten van recycling. Dit vormt de
reden voor het zelfstandig optreden van de FKS, in tegenstelling tot de door
de Stuurgroep PVC en Milieu uitgesproken wens om tot een gemeenschappe-
lijke strategie te komen.

In de loop van de onderzoeksperiode staat de organisatie van de Stuur-
groep overigens herhaalde malen ter discussie. Aanvankelijk bestaat de
Stuurgroep uit twee vertegenwoordigers van elk lid. Deze personen vormen
een aantal werkgroepen die zich met inhoudelijke thema's bezighouden. Na
verloop van tijd wordt vastgesteld dat een kleinere kerngroep, die beslissin-
gen voorbereid die vervolgens worden gefiatteerd door de Stuurgroep,
effectiever werkt.

In 1992 besluit de Stuurgroep een directieberaad in te stellen, dat tweemaal
per jaar bijeenkomt en waarin topfunctionarissen van de deelnemende onder-
nemingen zitting hebben. De bedoeling van dit overleg is dat de betrokken-
heid van de chemische industrie bij de problematiek wordt vergroot. De
beide PVC-producenten (Rovin en LVM) dragen elk een derde van de kosten
van de Stuurgroepactiviteiten.

In het vervolg van deze case-beschrijving zal de Stuurgroep PVC en Milieu
als actor verschillende malen terugkomen.

3.3.  LIJN 3 - substitutie van PVC-verpakkingen

Zoals hierboven al is opgemerkt stonden in de onderzochte periode verschil-
lende toepassingen van het materiaal PVC ter discussie. Verpakkingen van
deze kunststof vormen de eerste toepassing die ter discussie wordt gesteld.
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Allereerst wordt ingegaan op de actie van milieu- en consumentenorganisaties
waarin de negatieve milieu-effecten van PVC-verpakkingen centraal staan.
Vervolgens wordt de reactie van de detailhandel op deze actie besproken.
Tenslotte komt de politieke discussie over een verbod op zogenaamd 'kort-
cyclisch' PVC aan de orde.

actie van milieu- en consumentenorganisaties tegen PVC-ve,pakkingen
Door de samenwerkende milieu- en consumentenorganisaties wordt in het
voorjaar van 1989 actie gevoerd waarin de milieu-effecten van verpakkingen
centraal staan. Daarbij vormt het rapport Milieuvriendelijk veqakken in de
toekomst de basis. In het rapport worden milieu-effecten van verpakkings-
materialen besproken en wordt aangegeven op welke wijze volgens Milieude-
fensie milieu-effecten van verpakkingen kunnen worden verminderd.

Het voeren van de actie op dit tijdstip heeft de volgende achtergrond. In
de eerste plaats vormt de publiciteit en publieke discussie die zo'n actie
teweegbrengt een machtsbasis voor milieu- en consumentenorganisaties in het
overleg met andere partijen. De strategische discussie die in het kader van de
notitie Preventie en bergebruik van afualsto#en over verpakkingsafval zal
worden gevoerd is daarvan een voorbeeld. Daarnaast vormen verpakkingen
een thema dat al verschillende malen door milieu-organisaties is aangesneden.
Naast de ernst van de milieu-effecten die zij veroorzaken, speelt mee dat het
een probleem is dat voor consumenten zeer duidelijk is. Verpakkingen zijn
daarom een geschikt onderwerp ten behoeve van ledenwerving en, meer alge-
meen, de bewustwording van de milieuproblematiek. Voor een organisatie als
Vereniging Milieudefensie is het werven van nieuwe leden noodzakelijk om
middelen te verwerven en de machtsbasis uit te bouwen.

In de campagne die in het voorjaar van 1989 start, wordt de aandacht in
het bijzonder gericht op PVC-verpakkingen. Alhoewel daaraan milieubezwa-
ren kleven die ook voor andere kunststoffen gelden, zijn deze volgens milieu-
en consumentenorganisaties bij PVC het grootst. Op 11 september van dat
jaar starten de samenwerkende milieu- en consumentenorganisaties samen
met enkele kleinere actiegroepen de actie die zich specifiek richt op PVC-
verpakking. Naast plaatselijke acties en een landelijke persconferentie omvat
deze actie enkele publikaties in de Consumentengids. Daarin wordt een
negatief oordeel gegeven over de milieu-effecten van onder meer PVC-
verpakkingen. Tevens wordt in het kader van deze actie het rapport De
produktie van PVC, de smerigste kunststof uitgegeven. Daarin worden de
milieu-effecten van verschillende produktiestappen van PVC beschreven,
alsmede een aantal incidenten die zich in deze produktieketen hebben
voorgedaan.

De actie past in een bredere strategie van de milieu-organisaties die zich
richt op het elimineren van PVC vanwege die milieu-effecten. In een lezing
zegt de co8rdinator van Vereniging Milieudefensie daarover: "Uiteindelijk
moeten we dan ook toe naar een totale afschaffing van PVC, maar we
beginnen met het aanpakken van PVC wegwerpverpakkingen.". Deze actie is
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voor de Stuurgroep PVC en Milieu aanleiding om de milieu-organisaties te
verzoeken om een gesprek. Zij weigeren dat echter.

Een enorme impuls voor de discussie rond PVC-verpakkingen wordt gegeven
door de publikatie van een onderzoek naar de aanwezigheid van dioxine in
de melk van koeien die grazen in de buurt van afvalverbrandingsinstallaties.
Dit onderzoek, dat is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieuhygi8ne (RIVM), wordt in juli 1989 gepubliceerd, en krijgt
grote aandacht in de media. Doordat melk van deze koeien niet voor
consumptie geschikt wordt geacht is voor iedereen de ernst van de emissie
duidelijk. De ministers van Landbouw en Visserij, VROM en WVC besluiten
dat melk en kaas uit dit gebied niet op de markt mag worden gebracht.
Dioxine is overigens een verzamelnaam voor een groep van chloorhoudende
chemische verbindingen die qua giftigheid sterk kunnen verschillen.

Het onderzoek, en de publieke reactie daarop, vormt de aanleiding voor
een langdurige discussie over de bijdrage van PVC-(verpakkings)materiaal aan
de vorming van dioxines bij afvalverbranding. Deze discussie speelt zich met
name af tussen de industrie en consumenten- en milieuorganisaties. De ver-
schillende partijen beroepen zich daarbij op (internationaa  wetenschappelijk
onderzoek. Het dioxine-argument vormt in eerste instantie een krachtig
argument tegen het gebruik van PVC, met name in eenmalige toepassingen
zoals verpakkingen. De PVC-industrie, zowel individuele bedrijven als de
Stuurgroep PVC en Milieu, richt zich dan ook in het bijzonder op het
ontkrachten van dit argument.

reactie 'van de detailbandel
In reactie op deze aandacht voor PVC-verpakking besluit het Centraal
Bureau voor de Levensmiddelenhandel, dat 98 % van de levensmiddelen-
distributie vertegenwoordigt, in september 1989 tot een Gedragscode. Daarin
spreekt het CBL intentie uit om PVC-verpakkingen per 1 september 1990
niet langer in supermarkten te hebben.

Deze beslissing komt voort uit onrust die de Lickebaert-affaire bij consu-
menten teweeg heeft gebracht, en niet in eerste instantie op een beoordeling
van de milieu-effecten van PVC-verpakking. Het Centraal Bureau voor de
Levensmiddelenhandel mengt zich in dit soort situaties niet in een discussie
omtrent de hardheid van aanwijzingen dat een stof/produkt ergens voor
verantwoordelijk is. Zo heeft het CBL in gesprekken met Hoechst Holland,
dat PVC-folie produceert, in antwoord op het argument dat niet bewezen is
dat PVC schadelijk is, geantwoord dat Hoechst moet bewijzen dat PVC niet
schadelijk is. Overigens peilt het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen-
handel de opvatting van consumenten door middel van markt-onderzoek,
maar ook door periodieke gesprekken met milieu- en consumentenorga-
nisaties.

Bij de beslissing van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel
speelt het standpunt van marktleider Ahold een niet onbelangrijke rol.
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Ahold motiveert haar beslissing als volgt. De recente aandacht rond dioxine-
vorming is een toevoeging aan eerdere problemen met PVC. Sinds 1980 zijn

negatieve gezondheids- en milieu-effecten van PVC al verschillende malen
aan de orde geweest. Een eerste punt zijn de VC-emissies tijdens de produk-
tie. Enkele jaren geleden bleek dat het snijden van PVC-folie met een warme
draad, zoals dat in Albert Heijn-winkels plaatsvond, gezondheidsrisico's met
zich mee te brengen. Een ander probleem waarmee Ahold werd geconfron-
teerd was de migratie van weekmakers uit PVC-verpakkingsmateriaal naar
sommige verpakte produkten. Tenslotte ging Ahold zich, in lijn met het in
1988 in gang gezette milieubeleid, met recycling bezighouden. Daarbij bleek
dat recyclers in het kunststofafval liever geen PVC hebben, omdat dit
gemengde verwerking bemoeilijkt (als gevolg van het in PVC aanwezige
chloor). Gecombineerd met vragen van milieu- en consumentenorganisaties
over deze onderwerpen, besluit Ahold daarom in het voorjaar van 1989 rot
het overschakelen op alternatieven voor PVC. De Lickebaert-affaire volgde
later. Naar aanleiding van dit besluit verzoekt de Stuurgroep PVC en Milieu,
samen met enkele individuele ondernemingen, om een gesprek met Ahold.
Dit overleg brengt in de beslissing van Ahold geen verandering. Voor Ahold
staat het vertrouwen van de consument centraal. De consument was om
meerdere redenen ongerust over PVC. De technische argumenten en verbete-
ringsvoorstellen, zoals door bijvoorbeeld de Stuurgroep PVC en Milieu en
Hoechst Holland worden ingebracht tegen de beslissing van Ahold, helpen
niet om het vertrouwen van de consument te herwinnen.

Als marktleider is het beleid van Albert Heijn van invloed op andere
supermarktketens. Dit wordt versterkt wanneer milieu- en consumentenorga-
nisaties een standpunt verkondigen dat met dit beleid in overeenstemming is.
Dit heeft dan ook invloed op de beslissing van het Centraal Bureau voor de
Levensmiddelenhandel om een Gedragscode over PVC-verpakking op te
stellen.

Ter uitvoering van die Gedragscode sturen de detailhandelaren in februari
1990 een door het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel opgestelde
brief aan producenten/toeleveranciers. Daarin wordt gewezen op de veront-
rusting onder consumenten. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en
knelpunten bij de vervanging van PVC-verpakking moet de enqu&te ant-
woord geven op de vraag welke produkten in PVC worden verpakt, en op
welke termijn vervanging mogelijk is. De resultaten van de enqu6te worden
door het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel gebundeld en naar
de inkoop-afdelingen van de leden gestuurd.

Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel acht rechtstreekse
controle op de mate waarin leden de Gedragscode naleven overbodig. De
leden van het CBL eisen van toeleveranciers dat zij PVC-vrije produkten
leveren. Geven leveranciers aan dat zij niet aan die eis kunnen voldoen, dan
wordt hen gevraagd waarom niet, en op welke termijn dat wel mogelijk is.
Bovendien houdt bijvoorbeeld de Consumentenbond via tests bij of super-
markten zich aan de Gedragscode houden. Dergelijke tests bevorderen naar
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de mening van het CBL de omschakeling.
De kosten van de omschakeling worden door individuele leden zelf

gedragen. Daarbij is het een voordeel dat in het besluit een periode van een
jaar was ingebouwd voor de omschakeling. Bovendien komt het grootste deel
van de omschakelingskosten voor rekening van de leveranciers.

Met de ondersteuning van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen-
handel slaagt de detailhandel er in de datum van september 1990 te halen.
PVC-verpakkingen zijn op dat moment in Nederland nagenoeg volledig
vervangen door verpakkingen van andere materialen.

Uiteindelijk nodigen de milieu-en consumentenorganisaties de Stuurgroep
PVC en Milieu uit voor een gesprek, omdat zij menen dat een gesprek niet
langer kan worden geweigerd. Hun inzet bij dit gesprek, dat op 17 januari
1990 plaatsvindt, is de afschaffing van PVC, en zij voelen zich in hun
stellingname gesteund door de succesvolle actie tegen verpakkingen. De
opstelling van de Stuurgroep, die wil zoeken naar verbeteringen om de
kringloop te sluiten, staat daar haaks op. Het gesprek levert dan ook niets
op. In het gesprek wordt door de milieu-organisaties aangegeven dat de
eliminatie van PVC mede wordt nagestreefd vanwege de relatie met de
chloorchemie. Alleen de emissiereductie van de PVC-industrie is voor hen
geen reden de acties stop te zetten. De Stuurgroep trekt daaruit de conclusie
dat zij intensiever met de chloorproducenten moet gaan samenwerken.
Verder trekt de Stuurgroep de conclusie dat contact moet worden gezocht
met het ministerie van VROM. In de activiteiten van Stuurgroep zou
bovendien de nadruk moeten worden gelegd op de 'sterke' onderdelen van
de PVC-keten: leidingsystemen en profielen.

Overigens levert de actie van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen-
handel kritiek op van de industrie, waarin met name de onderneming
Hoechst Holland, die in Nederland een produktielokatie heeft voor PVC-
folie, zich roert. Het centrale argument van deze onderneming is dat rond
een aantal milieu-effecten wetenschappelijk allerminst zekerheid bestaat. Deze
individuele actie wordt later voortgezet door middel van de publikatie van
een 'zwartboek' in 1992, waarin Hoechst ingaat op de naar haar mening
onterechte berichtgeving over PVC in de Consumentengids, en de wijze
waarop de Consumentenbond met kritiek op die berichtgeving omgaat. De
Consumentenbond zou blijk geven van 'actiegericht denken' in plaats van
zich te richten op objectieve voorlichting.

politieke discussie over een PVC-verbod
In het gesprek dat de Stuurgroep PVC en Milieu in mei 1990 met het
ministerie van VROM heeft komt het concept van het Nationaal Milieube-
leidsplan Plus ter sprake. De Stuurgroep heeft daarin negatieve punten over
PVC aangetroffen, alsmede het onderscheid tussen lang- en kortcyclische
PVC-toepassingen. Op basis hiervan vindt een langdurige discussie plaats
over de definitie van deze begrippen. In het concept van het Nationaal
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Milieubeleidsplan Plus zijn produktheffingen opgenomen als instrument voor
milieubeleid, onder andere voor PVC-verpakkingen. Tevens wordt overleg
voorgesteld met het bedrijfsleven over statiegeldregelingen, bijvoorbeeld voor
PVC-leidingsystemen, met als doel het op gang brengen van hergebruik. De
Stuurgroep betoogt dat statiegeld in de praktijk ontmoedigend werkt voor
produkten met een lange levensduur, zoals leidingsystemen. De vraag is
waarom het ministerie van VROM geen overleg heeft gevoerd over de
concept-tekst. Overigens worden uiteindelijk onder druk van het ministerie
van Economische Zaken deze voornemens afgezwakt (op basis van algemene
argumenten) tot onderzoek naar deze beleidsinstrumenten.

Volgens de adviseur van de Stuurgroep, het IMSA, betekent dit gesprek de
overgang naar een nieuwe fase voor de PVC-industrie. Waar in het begin in
de discussie soms ad-hoc en onzeker werd gereageerd, is op basis van infor-
matieverzameling de dialoog met in elk geval het ministerie van VROM
gestart. Het eerste resultaat is dat bij langcyclisch PVC in het Nationaal
Milieubeleidsplan Plus niet over statiegeld wordt gesproken. Tevens worden
mogelijke reacties op gebeurtenissen eerst getoetst aan gemeenschappelijk
beleid, en de Stuurgroep is zekerder van haar zaak.

Het IMSA adviseert de Stuurgroep daarom het rapport verder Uit te
werken, naast overleg met de ministeries van VROM en Economische
Zaken. Binnen de PVC-produktketen moet het commitment van met name
de toeleveranciers van de PVC-producenten worden gewonnen.

Een vervolggesprek met het ministerie van VROM vindt plaats op 17 juli.
Daarbij staan PVC-toepassingen in de bouw centraal. De Stuurgroep ver-
strekt informatie over recycling-initiatieven van de industrie, zoals voor
leidingsystemen. In reactie daarop kondigt ministerie aan een eco-studie te
willen uitvoeren naar kunststofleidingsystemen. De Stuurgroep geeft aan dat
zij graag betrokken wil zijn bij die studie. Tevens kondigt de Rijksgebouwen-
dienst (RGD) aan dat zij in 1990 met een standpunt zal komen over PVC.
De Stuurgroep mag daarvoor informatie aanleveren. In een evaluatie van dit
gesprek door de Stuurgroep komt naar voren dat de positie van het ministe-
rie van VROM onduidelijk is door de vele betrokken afdelingen.

In augustus 1990 heeft Forbo Novilon, een producent van PVC-vloerbe-
dekking, een gesprek met de Rijksgebouwendienst. Deze dienst deelt mee dat
formeel PVC-produkten niet worden geweerd, omdat nog geen beleidsstand-

punt is geformuleerd. De RGD weert incidenteel echter wel produkten
(bijvoorbeeld PVC-dakbedekking). Forbo Novilon kaart dit aan bij de Stuur-
groep aan. Deze onderneming heeft de indruk dat de Rijksgebouwendienst
informeel ('pseudo-regels') wel degelijk PVC weert. Forbo Novilon spreekt
in dat verband de voorkeur uit voor formele regels; daartegen is verzet
mogelijk.

In november 1990 heeft de Stuurgroep een gesprek met de Rijksgebouwen-
dienst. Het standpunt van deze instantie is dat zij opdrachtgever is en haar
keuzes voor materialen niet hoeft te verantwoorden. Ten aanzien van PVC is
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nog geen standpunt geformuleerd.
In de maand daarvoor spreekt de Stuurgroep overigens opnieuw met de

Directie Afvalstoffen en de afdeling Stoffen en Risicobeheersing. Daarbij
komen de omgangsvormen aan de orde. De partijen spreken af dat van de
gesprekken protocollen worden gemaakt die beide partijen ondertekenen.
Het ministerie formuleert nogmaals het beleid: kortcyclische toepassingen
worden ontmoedigd, langcyclische toepassingen zijn geoorloofd mits sprake
is van herverwerking. De conclusie moet dan ook zijn dat het ministerie
geen categorisch anti-PVC beleid voert.

Op 12 november 1990 vindt een Uitgebreide commissievergadering Milieube-
heer plaats, waarin onder meer de afvalproblematiek in het Nationaal Milieu-
beleidsplan (Plus) aan de orde komt. In deze vergadering wordt een motie
ingediend waarin wordt verzocht om een verbod op kortcyclisch PVC.
Omdat in het kader van het Convenant Verpakkingen al over kortcyclisch
PVC wordt gesproken wordt deze motie vooralsnog niet in stemming
gebracht. Overigens heeft de Stuurgroep voorafgaand aan de deze vergadering
verschillende malen overleg met leden van de Vaste Kamercommissie Mi-
lieubeheer over de inspanningen van de PVC-industrie.

In maart 1991 vindt opnieuw overleg plaats tussen de Stuurgroep en het
ministerie van VROM. Het ministerie benadrukt opnieuw dat tegen langcy-
clische toepassingen geen bezwaar bestaat onder voorwaarde dat zij worden
herverwerkt. Desondanks krijgt de Stuurgroep in dit gesprek de indruk dat
het ministerie een verbod op PVC-verpakking voorbereidt, mede als gevolg
van de dioxine-problematiek. Een AMvB zou in voorbereiding zijn. De
Stuurgroep verwacht dat voor een verbod politieke steun in de Tweede
Kamer bestaat. Om die reden benadert de Stuurgroep de VNCI, het Centraal
Bureau voor de Levensmiddelenhandel en het VNO. Deze meer algemene
branche-organisaties wordt om steun gevraagd met als argument de prece-

dentwerking die van een verbod op PVC-verpakking zou uitgaan voor
andere produkten. Ook wordt contact opgenomen met het ministerie van
Economische Zaken. Deze is tegen een produktverbod als instrument van
milieubeleid en spoort de Stuurgroep aan haar argumenten duidelijk naar
voren te brengen. Ook benadert de Stuurgroep een aantal Tweede Kamer-
leden. In die gesprekken wordt de Stuurgroep gewezen op een mogelijke
inschattingsfout: ambtenaren gaan soms verder dan zij kunnen waarmaken,
en de motie over kortcyclisch PVC is in 1990 aangehouden omdat zij bij
stemming zou zijn verworpen. Op 5 juni 1991 wordt in de Tweede Kamer,
naar aanleiding van de aanstaande ondertekening van het Convenant Verpak-
kingen, de motie over het verbod op kort-cyclisch PVC ter stemming
voorgelegd en verworpen.

Kort daarna heeft de Stuurgroep opnieuw contact met de Directie Afval-
stoffen van VROM. Beide partijen hebben behoefte aan informatie over
elkaars positie. De Stuurgroep is blij met het Convenant omdat daarin geen
verbod op PVC-verpakking is opgenomen; het Convenant bevat echter wel
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'discriminerende' opmerkingen over PVC. Mede daarom is de ondertekening
i

van het Convenant problematisch. Verschillende ondernemingen uit de PVC-
keten maken onderdeel uit van multinationale ondernemingen. Zij worden
vanuit hun hoofdkantoor onder druk gezet om het Convenant Verpakkingen
niet te ondertekenen. De Directie Afvalstoffen van VROM geeft aan dat nu
de werking van de markt verder zal worden afgewacht. Zij erkent dat die
marktwerking deels is gebaseerd op emoties. PVC is verder onderdeel van
het project 'kunststofafval', en verder overleg met de Stuurgroep kan wat
betreft de Directie Afvalstoffen verlopen in dat kader (zie hierover LIJN 6).

Bij een interne evaluatie van het gesprek komt de Stuurgroep tot de conclu-
sie dat weliswaar een relatieve rust is ingetreden, maar dat de gebeurtenissen
van de afgelopen tijd hebben geleid tot verdeeldheid binnen de Stuurgroep.
Die verdeeldheid loopt langs twee lijnen. In de eerste plaats nemen producen-
ten van kortcyclische toepassingen een andere positie in dan producenten van
langcyclische toepassingen. Daarnaast bestaan er verschillen tussen nationale
en internationale ondernemingen. Bovendien moet vaart worden gezet achter
activiteiten gericht op de vermindering van de milieubelasting van de PVC-
keten. Dit is een taak van de afzonderlijke leden. Desondanks zien de leden,
na discussie over het nut van de Stuurgroep, de noodzaak om de Stuurgroep
voort te zetten. Zij achten specifieke belangenbehartiging voor PVC, gezien
ook het concept-implementatieplan kunststofafval, nog altijd noodzakelijk.

3.4. LIJN 4 - discussie over de milieu-effecten van chloor

Chloor is een van de grondstoffen voor PVC. In 1990 komt in Nederland de
discussie over de milieu-effecten van de chloorindustrie op gang. Door alle
betrokkenen wordt de verbinding gelegd tussen deze discussie en die over
PVC in haar verschillende toepassingen. Hieronder komt de aanzet tot deze
discussie aan de orde, alsmede de wijze waarop de grootste chloorproducent
in Nederland, Akzo, zich in deze discussie opstelt. Tenslotte wordt ingegaan
op een in opdracht van de VNCI uitgevoerde studie. Daarin staan chloor-
toepassingen centraal.

aanzet tot de discussie
Door nagenoeg alle betrokkenen binnen de PVC-industrie worden de acties

van de milieubeweging tegen PVC van meet af aan gezien als onderdeel van

een strategie die is gericht op het aanvallen van de chloorindustrie. Milieu-
organisaties brengen dit punt echter al als argument tegen PVC naar buiten.
De co6rdinator van Vereniging Milieudefensie verklaart dat zijn organisatie
de chloorchemie wil aanpakken. "(..) we kunnen er aan de produktkant
weinig aan doen, dus pakken we het probleem aan bij het gebruik en dus de
consument. PVC in de bouw is moeilijk om te zetten in een directe consu-

mentenactie, maar PVC als verpakkingsmateriaal wel."
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Ook de Rijksoverheid heeft aandacht voor chloor. In het Nationaal Milieu-
beleidsplan wordt de aandacht gevestigd op de milieu-effecten die met de
produktie en de toepassing van chloor samenhangen. De chemische industrie
wordt opgeroepen om samen met de overheid in een permanent overleg
Duurzame Ontwikkeling Chemische Industrie pOCD projecten voor te
bereiden waarin de gedachte van integraal kringloopbeheer het uitgangspunt
is. In dat kader wordt "(..) de chemische industrie verzocht de mogelijkheden
te onderzoeken om het gebruik van chloor als basisstof te verminderen, c.q.
volledig beheersbaar te maken, opdat de risico's voor externe veiligheid
worden verminderd." (VROM, 1989: 212).

Als de PVC-industrie rond 1989 haar activiteiten intensiveert, dan wordt ook
de chloor-industrie benaderd. Op dat moment reageren deze ondernemingen
echter negatief. Zij verwachten niet dat het zo'n vaart zal lopen. Later komt
met name Akzo tot de conclusie dat het noodzakelijk is actie te ondernemen.
Dit wordt echter gedaan zonder aansluiting te zoeken bij de activiteiten van
de Stuurgroep PVC en Milieu.

Van een gestructureerde discussie over de chloorchemie, die ook aandacht
krijgt van de media, is in Nederland sprake vanaf 2 oktober 1990, wanneer
VMD de studiedag Cbloorcbemie in Nederland - Milieue*kten en alternatirven
organiseert. Aan deze conferentie nemen 120 personen deel, afkomstig van
industrie, overheid, milieu-organisaties, wetenschap en politiek. Uitgangspunt
vormt het rapport Van keukenzout tot gi»cktail. Het rapport belicht de
toepassingen en milieu-effecten van chloor, en er wordt onder meer gepleit
voor de beaindiging van de produktie en het gebruik van PVC. Uiteindelijk           I
streven Vereniging Milieudefensie en de Waddenvereniging naar de eliminatie           1
van organochloor in het jaar 2000. Volgens het rapport zijn voor de meeste
toepassingen van PVC alternatieven voorhanden waarvan de milieu-effecten
minder groot zijn dan van PVC.

In het middaggedeelte van de studiedag discussiBren de deelnemers over
verschillende toepassingen van chloor, waaronder PVC. Vervanging van
PVC-toepassing blijkt mogelijk, maar de mening van de deelnemers verschilt
over de wenselijkheid daarvan.

bet beleid van Akzo
De toegenomen aandacht voor de milieu-aspecten van chloor is voor de
divisie Zout en basischemie van Akzo aanleiding het beleid inzake deze
problematiek te intensiveren en actief uit te dragen. Akzo, de grootste produ-
cent van chloor in Nederland, organiseert daarom op 30 oktober 1990 een
symposium. Daar presenteert deze onderneming het rapport Cbloor en de
samenleuing - de rol van Akzo ami minister Alders van VROM. De timing
van dit symposium (enkele weken na de studiedag van Vereniging Milieude-
fensie) is het resultaat van een vergrote alertheid van de al onder druk
staande PVC-industrie. De chloorindustrie, i.c. Akzo, wil zo een tegenwicht
bieden aan de beeldvorming door de milieu-organisaties.
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In het rapport presenteert Akzo haar gevoerde en voorgenomen beleid
aangaande chloor. Uitgangspunt van Akzo is dat chloor in de samenleving
een vitale rol speelt; het is als hulpstof gebruikt of als element aanwezig in
talloze eindprodukten. Tegelijkertijd wordt het overheidsstandpunt geaccep-
teerd dat voor produkten waaraan milieurisico's zijn verbonden, duidelijk
moet worden gemaakt dat het op de markt brengen ervan verantwoord is.
Het algemene milieubeleid van Akzo is gebaseerd op de overtuiging dat "een
succesvolle toekomst voor de onderneming en de mensen die er werken
slechts mogelijk is met produkten die voorzien in de behoeften van de
samenleving en die slechts een minimale milieubelasting veroorzaken,
gedurende alle fasen van de produktketen, van grondstofvoorziening tot
afvalverwerking."

In het chloorbeleid staan de volgende punten centraal:
a.  het geografisch concentreren van de produktie en de toepassing van

chloor binnen het Akzo-concern, teneinde het transport van chloor te
minimaliseren met het oog op de daaraan verbonden risico's;

b. het overschakelen op de minst milieubelastende produktiemethoden.
Het gaat om de overschakeling van kwikelectrolyse en het gebruik van
asbestdiafragma's naar membraantechnologie;

c.    dienstverlening aan afnemers ten aanzien van de verwerking van hoogge-
chloreerd afval. Dit is een uitwerking van het idee van het sluiten van
materiaalkringlopen, dat binnen Akzo in 1991 mede op basis van de
VNCI-studie Op weg naar integraal kringloopbebeer is geintroduceerd;

d.   communicatie met de samenleving.

Het onder c. genoemde punt wordt door de divisie Zout en basischemie
verwoord in de basisdoelstelling zero net sales. Naast de bestaande produkt-
stroom van Akzo naar afnemers wordt gestreefd naar het tot stand brengen
van een stroom van afgedankte produkten van de afnemer naar Akzo. Deze
retourstroom moet via service-verlening door Akzo verlopen. Omdat Akzo
op deze manier zowel het produkt lever[ als door dienstverlening het afval
verwerkt, is duidelijk dat via het marktmechanisme een oplossing voor
milieu-effecten van chloor tot stand kan komen. Slechts voor randvoorwaar-
den moet in de visie van Akzo een beroep worden gedaan op regelgeving. Zo
moet worden vastgelegd dat een afnemer van chloorprodukten op verant-
woorde wijze met zijn afval moet omgaan.

In 1992 bedroeg de retourstroom zoals hierboven bedoeld vijftien procent
van de verkochte produkten van de divisie. Om dit percentage te verhogen
bewandelt de divisie Zout en basischemie de volgende twee sporen.

Het eerste spoor behelst het intensiveren van de relatie met afnemers. Dit
past zowel binnen het vergroten van de retourstroom als binnen het beleid
dat is gericht op het verminderen van het chloor-transport. Bovendien is het
een reactie op de marktsituatie. Om milieu-redenen is er druk op de afzet
van chloor, en daarom is het voor een belangrijke chloorproducent van
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belang om met afnemers een nauwere binding te hebben. Dergelijke lange
termijn-verbindingen worden ook aangegaan met producenten en verwerkers
van PVC.

Het tweede spoor wordt gevormd door dienstverlening op het gebied van
terugname van afgedankte chloorprodukten. Het uitgangspunt is dat aan
klanten een oplossing wordt geleverd voor problemen die zij hebben. Hierbij
beperkt Akzo zich niet tot terugname van eigen produkten. In de ontwikke-
ling van deze strategie wordt geconstateerd dat de knelpunten niet zo zeer
technisch, maar organisatorisch en logistiek zijn.

In een bijdrage aan het Akzo-symposium zet Vereniging Milieudefensie haar
standpunt uiteen. Milieudefensie waardeert het feit dat Akzo in het rapport
erkent dat aan de chloorchemie milieubezwaren kleven. Over de in de nota
voorgestelde oplossingen is deze organisatie minder positief. Vereniging
Milieudefensie streeft naar "afbouw van de produktie en het gebruik van
organochloor   voor   2000". De reden daarvoor   zijn de milieu-effecten    van
chloor in verschillende fasen. Daarvan maken PVC en haar toepassingen
onderdeel uit. In tegenstelling tot het Akzo-beleid, dat zich richt op het
beheersbaar maken van de toepassing van chloor, streeft VMD naar het
vermijden van die toepassing. "Indien er aan een bepaalde chloortoepassing
(potentiBle) milieugevaren zijn verbonden en een minder schadelijk alternatief
is voorhanden, dan verdient overschakeling naar dit alternatief de voorkeur
boven het zoeken naar technische maatregelen om de chloortoepassing zelf
aanvaardbaarder te maken."

Namens het ministerie van VROM spreekt de Directeur-Generaal Milieu-
beheer op het symposium. Hij heeft waardering voor het door Akzo voorge-
stelde beleid als zelfstandige invulling van de chemische industrie van een
actiepunt uit het Nationaal Milieubeleidsplan. Het standpunt van VMD,
volledige afbouw van de organochloorchemie, deelt het ministerie van
VROM dan ook niet. Hij wil aan de rol van de milieubeweging echter geen
afbreuk doen: "Een dergelijke fundamentele stellingname [van VMD, FB]
daagt immers de industrie  uit zich grondig te bezinnen  op de chloorchemie.".

Ten aanzien van PVC maakt de Directeur-Generaal een onderscheid naar
langcyclische en kortcyclische toepassingen. "Kortcyclisch PVC, vooral ten
behoeve van verpakkingen, zal door het marktmechanisme waarschijnlijk
grotendeels uit de markt verdwijnen. Vanuit het ministerie wordt deze
ontwikkeling onderschreven. Consumenten, milieubeweging en detailhandel
bewerkstelligen gezamenlijk, zonder ingrijpen van de overheid, een massale

overstap op alternatieve verpakkingen. Voor langcyclisch PVC, bijvoorbeeld
voor toepassingen in de bouw als leidingmateriaal is het noodzakelijk dat een
adequate inzamelings- en verwerkingsstructuur wordt ontwikkeld."

de VNCI-studie
In reactie op het beleidsstandpunt over het gebruik van chloor, zoals dat in
het Nationaal Milieubeleidsplan is geformuleerd, stelt Akzo dat de beoorde-
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ling van maatregelen dienaangaande behoort tot de verantwoordelijkheid van
de overheid. Akzo stelt echter voor in samenwerking tussen overheid, weten-
schap, milieu-organisaties en industrie een meetlat te ontwikkelen om die
beoordeling uit te voeren. "Samengevat stelt Akzo voor om zo snel mogelijk
een onderzoek te starten naar een aanvaardbare beoordelingssystematiek voor
chloortoepassingen, op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld."

(Akzo, 1990: 13)
De door Akzo uitgesproken wens om gezamentijk een beoordelingssyste-

matiek te ontwikkelen krijgt medio 1991 vorm wanneer de VNCI en de
ministeries van economische Zaken en VROM aan het adviesbureau McKin-
sey & Company de opdracht verstrekken een methodologie te ontwikkelen
ten behoeve van de beoordeling van produkten die met chloor verband
houden. Het gaat om de uitwerking van de in het Nationaal Milieubeleids-
plan geformuleerde wens om het gebruik van chloor te reduceren dan wel
onder controle te brengen. 'Onder controle brengen' wordt in de studie

geynterpreteerd als integraal ketenbeheer. In de begeleidingscommissie heeft
naast de opdrachtgevers een expert zitting die de facto het standpunt van de
milieu-organisaties Stichting Natuur en milieu en Vereniging Milieudefensie
vertegenwoordigt. De opdracht wordt mede uitgevoerd door het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en MilieuhygiEne en het CML.

In het eindrapport Integrated Substance Chain Management, dat op 21
januari 1992 wordt gepresenteerd, heet het dat een beoordelingssystematiek is
ontwikkeld voor het rangschikken van verbeteropties die in het kader van
integraal ketenbeheer worden geformuleerd. Die rangschikking kent zowel
een ecologische als een economische component. Om te bekijken of de
methodiek werkbaar is zijn drie pilots uitgevoerd waarin met chloor samen-

hangende produkten worden geanalyseerd. Daarnaast wilden de opdrachtge-
vers, op aandrang van de Stuurgroep, in de studie ook een toepassing van
PVC analyseren. De milieuorganisaties waren daar echter tegen. Zij waren
van mening dat PVC een gepasseerd station is, waarvoor studies niet meer
nodig zijn. De industrie daarentegen wilde zo'n toepassing meenemen,
vanwege de discussie rond dit onderwerp. Tevens was een achterliggende
gedachte dat hiermee de discussie rond PVC een andere wending kon
worden gegeven. Daarom wilde de industrie aanvankelijk ook PVC-verpak-
kingen bekijken. Uiteindelijk heeft men gekozen voor een toepassing die
minder in de belangstelling stond, en die economisch minder belang had.
Omdat de milieu-organisaties hun naam niet wilden verbinden aan deze
deelstudie is het verslag van die analyse opgenomen in een bijlage van het
rapport.

De reacties op het rapport lopen uiteen. In een gezamenlijk persbericht
constateren de Stichting Natuur en Milieu, Vereniging milieudefensie, de
Zuidhollandse Milieufederatie en de Werkgroep Eemsmond van de Wadden-

vereniging dat het rapport geen bijdrage levert aan de doelstelling zoals die in
het Nationaal Milieubeleidsplan is geformuleerd. Er wordt onvoldoende
aandacht geschonken aan preventie van afval door het stoppen van toepassin-
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gen. Daarnaast worden niet alle relevante gegevens meegenomen, en wordt
de noodzakelijke verregaande terugdringing van milieugevaarlijke stoffen niet
uitgewerkt. Het standpunt dat de afbouw van de chloorchemie centraal staat
wordt in het persbericht herhaald.

In het vervolg van de onderzoeksperiode wordt door milieu-organisaties ver-
schillende malen actie gevoerd bij onder meer produktievestigingen van
Akzo. Een van die organisaties is Greenpeace. Deze internationale organisatie
ziet de chloorproblematiek als een van haar kernthema's.

3.5. LIJN 5 - beoordeling van de handelwijze van het ministerie van
VROM

In 1992 vindt een toetsing plaats van enkele handelingen van het ministerie
van VROM ten aanzien van PVC. Deze toetsing, die plaatsvindt op initiatief
van de Stuurgroep PVC en Milieu, wordt uitgevoerd door de Stichting
Ombudsman en door de Reclame Code Commissie. Allereerst wordt inge-
gaan op de handelingen die het onderwerp zijn van de toetsing, met name de
totstandkoming van een milieu-analyse van leidingsystemen. Vervolgens
komt de besluitvorming binnen de Stuurgroep PVC en Milieu aan de orde
die leidt tot het initiEren van de toetsing. Tenslotte wordt ingegaan op de
toetsing en de effecten daarvan.

een milieu-analyse van leidingsystemen
Aanvankelijk concentreert de publieke aandacht rond PVC zich op toepas-
singen die een relatief korte levensduur hebben. De substitutie van PVC-
verpakkingen is daarvan een voorbeeld. In 1990 komt daarin verandering.

In juni 1990 geven de Rijksgebouwendienst, het ministerie van VROM en
een Amersfoortse woningbouwvereniging aan het ingenieursbureau Pr6 de
opdracht een onderzoek uit te voeren naar de milieu-effecten van kunststof-
binnenrioleringen. Naast PVC-leidingsystemen worden PP en PE-leidingen
bekeken. De begeleidingscommissie van het onderzoek omvat naast vettegen-
woordigers van de opdrachtgevers enkele onafhankelijke deskundigen. Eind
1990 wordt aan onder meer de producenten van de betreffende leidingsyste-
men, milieu-organisaties en ook de Stuurgroep PVC en Milieu een concept-
rapport verstuurd met het verzoek commentaar te leveren met het oog op de
definitieve, openbare versie van het onderzoeksrapport. In dit concept
komen PVC-leidingen als het minst milieuvriendelijk uit de bus.

De leidingproducenten geven via de Stuurgroep PVC en Milieu een eerste
reactie. Naast een schriftelijk commentaar, vindt een gesprek plaats met een
medewerker van het ingenieursbureau. Een aantal punten van dit commen-
taar wordt overgenomen in het definitieve onderzoeksrapport, waarna de
begeleidingscommissie het rapport goedkeurt. Onder uitdrukkelijke vermel-
ding van de problemen die samenhangen met het uitvoeren van een vergelij-
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kende beoordeling van milieu-effecten van produkten komen de auteurs
daarin tot de conclusie dat de drie onderzochte leidingsystemen in de
volgende rangorde van afnemende milieuvriendelijkheid kunnen worden
geplaatst: 1. PP-leidingsystemen 2. PE-leidingsystemen 3. PVC-leidingsyste-
men.

Tussen Wavin KLS en de afdeling Industrie, Produkten, Bouw en Consu-
menten (IPBC) van VROM is naar aanleiding van het eindrapport nog nader
overleg. IPBC zegt toe dat bij publikatie van het rapport in het voorwoord
namens het ministerie melding zal worden gemaakt van het recyclingsinitia-
tief van de FKS.

In een commentaar dat negentien bladzijden beslaat gaan de producenten
van leidingsystemen gedetailleerd in op de "onzekerheden, omissies en
feitelijke onjuistheden" in het onderzoeksrapport. Ten aanzien van de metho-
diek wordt het - door Prd zelf benadrukte - ontbreken van een uitgewerkte,
geaccepteerde methode van levenscyclusanalyse genoemd. Inhoudelijk wordt
op basis van wetenschappelijke literatuur een aantal uitspraken van Pr6 ter
discussie gesteld. Daaraan wordt echter geen alternatieve eindconclusie
verbonden: "De correcties die door ons zijn aangegeven hebben wij bewust
niet doorgerekend naar een eindconclusie, omdat daarnaast nog steeds te veel
gegevens onbekend, onzeker, of in ontwikkeling zijn. (..) Wij pleiten dan
ook voor een gedegen aanvullend onderzoek waarin door alle betrokkenen
wordt geparticipeerd."

De Stichting Natuur en Milieu verzoekt de minister op basis van het
onderzoeksrapport het gebruik van PVC-leidingen te verbieden. Alhoewel de
problemen rond levenscyclusanalyses worden erkend, vormt het verschijnen
van het rapport over leidingsystemen de aanleiding. Voor milieu-organisaties
stond de voorkeur voor alternatieven al langer vast; de Prbstudie biedt
echter de argumenten waar de PVC-industrie altijd om heeft gevraagd.

In reactie hierop stuurt de Stuurgroep PVC en Milieu namens de leiding-
producenten op 21 oktober 1991 een in zeer duidelijke bewoordingen
gestelde brief aan de minister van VROM. Zij verzoekt de minister om,
indien hij een dergelijk verbod beoogt, dit publiek te maken en daarover met
de industrie in contact te treden. Wanneer de minister dit niet overweegt,
dan verlangt de Stuurgroep dat hij dit aan Stichting Natuur en Milieu laat
weten. Tevens verlangt de Stuurgroep dat het ministerie afziet van publikatie
van het rapport. De reden die daarvoor wordt genoemd is dat op dat
moment het rapport door verschillende (markt-)partijen wordt gebruikt om
voor leidingsystemen van PP en PE te pleiten ten koste van PVC-leidingsys-
temen.

De ongewoon scherpe formulering motiveert de Stuurgroep PVC en
Milieu met het feit dat door het ministerie van VROM wordt meegewerkt
aan de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek. Het uitbrengen van
een rapport volgens een andere methodiek doorkruist die ontwikkeling.
Tevens investeert de PVC-industrie fors in ketenbeheer, en zij heeft derhalve
- zo vindt de Stuurgroep - het recht om op de hoogte te worden gebracht
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van een eventueel op handen zijnd verbod. De minister beantwoordt deze
brief niet, ook niet nadat de Stuurgroep een rappelbrief stuurt.

besluitvorming binnen de Stuurgroep PVC en Milieu
Op 25 oktober 1991 vindt overleg plaats in de kerngroep van de Stuurgroep
PVC en Milieu. In een notitie van de adviseurs van de Stuurgroep, die bij dat
overleg als uitgangspunt dient, wordt de positie van de milieubeweging, de
overheid en de industrie geanalyseerd. De milieu-organisaties zijn onveran-
derd tegen het gebruik van PVC, in belangrijke mate vanwege de verbinding
die met de chloor-industrie bestaat. Het ministerie van VROM laat de markt
haar gang gaan omdat zij met de resultaten van die marktwerking instemt.
Tevens wordt opgemerkt dat, zowel uit het overleg dat de Stuurgroep met
het ministerie heeft, als uit de activiteiten die het ministerie ontplooit, het
beeld ontstaat van verschillende visies binnen het ministerie. Andere hande-
lingen van het ministerie worden met toenemende argwaan bekeken, zoals
uitspraken van de minister over PVC, en het feit dat het ministerie geen
duidelijke regels formuleert ten aanzien van dit materiaal.

Bij een toenemend aantal leden van de Stuurgroep bestaat de indruk dat
hier sprake is van een bewuste strategie van het ministerie. Deze perceptie
wordt mede gevormd door kritiek die de betrokken Nederlandse onderne-
mingen op hun wijze van optreden krijgen in internationale branche-organi-
saties. Een kritische gebeurtenis, die ervoor zorgt dat ook de leidingprodu-
centen voorstander zijn van deze strategieverandering, is de gang van zaken
rond de Pr6-studie. In tegenstelling tot de milieubeweging en het ministerie
van VROM zit de PVC-industrie in de ogen van de Stuurgroep-adviseurs in
de verdrukking. Milieu-studies waarin PVC-produkten worden vergeleken
met alternatieven leveren veelal geen duidelijk voordeel voor PVC op, en
afstemming met het beleid van de chloor-industrie ontbreekt grotendeels.
Tevens is een aantal PVC-toepassingen, zoals kabels, niet in de Stuurgroep
vertegenwoordigd.

Een conclusie die door de adviseurs van de Stuurgroep wordt getrokken is
dat de afstemming met de chloorproducenten moet worden versterkt. Deze
steun is te meer noodzakelijk omdat terugwinning van chloorwaterstofgas
door middel van de verbranding van PVC-afval door de Stuurgroep uiteinde-
lijk als een belangrijke optie wordt gezien. Voor de ontwikkeling van die
optie is de expertise van chloorproducenten noodzakelijk. Tevens wordt
gewezen op de noodzaak dat de leden de Stuurgroep meer bevoegdheden
moeten geven om met de overheid afspraken te maken. Beide motieven
vormen de aanleiding om twee maal per jaar een vergadering te beleggen

waarbij, naast de Stuurgroep, directieleden van Akzo, Shell Nederland
Chemie, Hoechst Holland, LVM, Wavin, de NFK en de VNCI worden
uitgenodigd.

Op basis van deze notitie, en de recente gebeurtenissen rond de Pr6-studie,
wordt tijdens dit overleg tevens besloten de tot dan toe gevolgde benadering
van overleg en het streven naar consensus in de richting van VROM te
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verlaten. In plaats daarvan gaat de Stuurgroep streven naar duidelijkheid in
de vorm van concrete regels: het kost voor het ministerie van VROM tijd
om die te formuleren, en tevens vormen dergelijke regels een duidelijk feit
waartegen kan worden geprotesteerd.

In het vervolg op het eerste rapport van de Stuurgroep PVC en Milieu is
deze strategieverandering in de volgende formulering terug te vinden: "In de
komende jaren zal de Stuurgroep zich richten op de uitvoering van haar
ketenbeheeractiviteiten en in het bijzonder op het tot stand brengen van het
PVC-overheidsbeleid, dat rechtszekerheid biedt en eventueel door duidelijke
regelgeving wordt gesteund." (Caesar, 1992: 8). Twee directe effecten van
deze strategieverandering worden hieronder besproken.

procedure bij de Nationale Ombudsman
Op 13 januari 1992 dient de Stuurgroep PVC en Milieu een verzoekschrift in
bij de Nationale Ombudsman met een klacht over enkele handelingen van de

minister van VROM, c.q. het DG Milieubeheer. De klacht heeft betrekking
op de volgende gebeurtenissen, waarvan de eerste voor deze case het belang-
rijkst is:

a. het feit dat VROM niet heeft gereageerd op de hierboven al genoemde
brief van de Stuurgroep van 21 oktober 1991;
b. "eenzijdige en tendentieuze berichten met betrekking tot PVC te versprei-
den" (Nationale Ombudsman 1992: 2). Deze klacht spitst zich toe op een
voordracht die de minister hield bij de opening van de Huishoudbeurs in
1991.

De Nationale Ombudsman acht het niet zijn taak om de wijze waarop het
ministerie van VROM onderzoeksgegevens ten aanzien van milieu-effecten
van PVC waardeert, te beoordelen. Het onderzoek van deze instantie richt
zich voor punt a. daarom op de procedure die bij de totstandkoming van het
Pr6-rapport is gevolgd.

Een persoon of organisatie kan bij de Nationale Ombudsman een verzoek-
schrift indienen wanneer zij/hij vindt dat een overheidsinstantie zich niet
behoorlijk heeft gedragen. Na toelichting van het verzoek door de ver-
zoek(st)er formuleert de Nationale Ombudsman de te onderzoeken klacht.
De betreffende overheidsinstantie wordt vervolgens verzocht de relevante
stukken ter beschikking te stellen, waarop de verzoek(st)er kan reageren. De
Ombudsman stelt een verslag op, waarop beide partijen kunnen reageren.

Vervolgens formuleert de Ombudsman op basis van de stukken en reacties

zijn oordeel.
Gedurende deze procedure beantwoordt de minister de brief van de Stuur-

groep van 21 oktober 1991. Hij stelt daarbij dat het beleid ten aanzien van
PVC zal zijn gericht op het sluiten van kringlopen. "In de praktijk betekent
dit dat het gebruik van PVC afhankelijk zal worden gesteld van door het
bedrijfsleven te ontplooien activiteiten gericht op het sluiten van kringlopen
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voor PVC-houdende produkten. (..) Aangezien PVC leidingsystemen herver-
werkt kunnen worden sta ik dan ook afwijzend tegenover het verzoek van
de Stichting Natuur en Milieu om een verbod van PVC binnenriolering."
Met een verwijzing naar het Convenant Verpakkingen, waarin de verpak-
kingsketen toezegt om het gebruik van PVC als verpakkingsmateriaal terug
te dringen, voegt hij daaraan toe: "Gezien de in de markt aanwezige tendens
tot substitutie van PVC in produkten door andere materialen wordt voorlo-
pig nog afgezien van regelgeving ten aanzien van PVC-produkten, die niet in
een gesloten kringloop zitten." (Nationale Ombudsman 1992: 9-12). Overi-
gens geeft de minister aan dat dit standpunt in overleg met de Stuurgroep
PVC en Milieu al eerder is duidelijk gemaakt.

Lopende de procedure beantwoordt de minister ook de brief van Stichting
Natuur en milieu met het verzoek om een PVC verbod. "Zoals ik al eerder,

in de Tweede Kamer, heb aangekondigd zal het beleid ten aanzien van
langcyclisch PVC gericht zijn op het sluiten van kringlopen en niet op een
verbod." (brief minister Alders aan SNM 24-3-1992).

Met betrekking tot de procedure rond het Prbonderzoek stelt het ministe-
rie dat de Stuurgroep voldoende gelegenheid heeft gekregen commentaar te

leveren op het rapport, en dat dit commentaar ook is verwerkt in het
eindrapport. Om de onafhankelijkheid te bewaren zijn producenten niet in
de begeleidingscommissie uitgenodigd, aldus VROM. De Stuurgroep stelt
daar tegenover dat het niet ongebruikelijk is "om de onafhankelijkheid van
een dergelijke begeleidingscommissie nu juist te waarborgen door een zeker
evenwicht en een zekere evenredigheid te zoeken tussen in de daar vertegen-
woordigde visies en belangen." (Nationale Ombudsman, 1992: 16).

De Ombudsman is van mening dat het ministerie geen goede argumenten
had om de PVC-industrie niet in de begeleidingscommissie van de Prbstudie
uit te nodigen. Dit gedrag wordt echter niet als 'niet behoorlijk' bestempeld,
omdat in een later stadium producenten de gelegenheid hebben gehad om
commentaar te geven. Dat commentaar is voor een belangrijk deel ook
verwerkt in het eindrapport. Ten aanzien van het niet beantwoorden van de
brief van de Stuurgroep wordt die conclusie wel getrokken: gezien het belang
dat met het antwoord van de brief is gemoeid wordt dit niet behoorlijk
geacht.

procedure bij de Reclame Code Commissie
De Stichting Reclame Code is opgericht door een aantal organisaties die zijn
betrokken bij het maken van reclame (o.m. de STER, de Consumentenbond,
de Nederlandse Dagbladpers en de Associatie van Nederlandse Adverteer-
ders). De Stichting heeft als doel "ervoor te zorgen dat in Nederland op
verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt."   (SRC, 1993) Daartoe heeft   de
Stichting een aantal regels opgesteld (de Nederlandse Reclame Code), waar-
van de naleving wordt gecontroleerd door de Reclame Code Commissie
(RCC). Iedereen die vindt dat reclame in strijd is met de Code kan een
klacht bij de RCC indienen. De adverteerder krijgt de mogelijkheid tot



161

verweer, waarna de klacht in een openbare vergadering wordt behandeld.
Daarbij kunnen de partijen een mondelinge toelichting geven. Vervolgens
doet de RCC uitspraak over de klacht. die uitspraak kan luiden 'gegrond' of
'ongegrond'. Is het laatste het geval, dan geeft de RCC tevens een aanbeve-
ling. In sommige gevallen kan een boete worden opgelegd. Wanneer de
reclame het propageren van denkbeelden betreft, dan kan de RCC alleen een
vrijblijvend advies geven. Wanneer een partij het met een uitspraak oneens is
dan bestaat de mogelijkheid tot beroep bij het College van Beroep van de
Stichting Reclame Code.

Op 30 maart 1992 dient de NFK een klacht in bij de RCC tegen de
brochure 'Kantoren en Bedrijfsinterne Milieuzorg' van het ministerie van
VROM. In deze folder staan verschillende aanbevelingen voor milieuzorg,
waaronder het vermijden van verpakkingen en kantoorartikelen die PVC
bevatten. De reden voor de klacht is dat volgens de NFK niet is aangetoond
dat PVC in alle toepassingen moet worden vermeden, en dat kantoorartike-
len van andere materialen milieuvriendelijker zijn. Het ministerie van
VROM bestrijdt in haar verweer dat deze brochure moet worden opgevat als
reclame. Reclame is in de Code gedefinieerd als "iedere openbare aanprijzing
van goederen, diensten, of denkbeelden (art. 1 NRC). In lijn met het verweer
van VROM oordeelt de RCC dat de passages in de brochure die op PVC
betrekking hebben, niet onder deze definitie vallen.

De NFK gaat tegen deze uitspraak in beroep. Naar haar mening bevat de
brochure naast objectieve voorlichting over milieuzorg wel degelijk een
(negatieve) aanprijzing van goederen. Bovendien worden volgens de NFK
denkbeelden gepropageerd in de brochure. In de mondelinge behandeling bij
het College van Beroep vermeldt VROM dat de folder het VROM-beleid
bevat. De brochure is bedoeld om dit beleid aan de doelgroep over te
brengen. Mede op grond van deze toelichting acht het College dat de
brochure wel degelijk onder de eerder genoemde definitie van reclame valt.

De zaak wordt derhalve terugverwezen naar de RCC.
Op 12 januari 1993 wordt de zaak opnieuw behandeld in de RCC. In de

mondelinge behandeling - waarbij de NFK wordt vertegenwoordigd door de
voorzitter en de secretaris van de Stuurgroep PVC en Milieu - gaan beide
partijen uitvoerig in op de milieu-aspecten van PVC. De uitspraak van de
RCC wordt vooral gebaseerd op de relatie tussen PVC en dioxinevorming
bij afvalverbranding. Aangezien de onderzoeksresultaten op dit punt niet
eenduidig zijn "acht de Commissie het onjuist om in zo absolute termen het
gebruik   van   PVC   af te raden." Aangezien   het   gaat   om het propageren   van
denkbeelden kan de RCC volgens de Code slechts aan VROM het advies
geven zich in de toekomst zich niet meer op die wijze over PVC uit te laten.

Naar de mening van de Vereniging Milieudefensie treedt de RCC buiten
haar bevoegdheid met deze uitspraak. De RCC is een zelfregulerend orgaan
van redamemakers; zij heeft niets te maken met het handelen van de
overheid, en bijgevolg geen bevoegdheid in deze materie. Bovendien heeft het
ministerie zich naar mening van Vereniging Milieudefensie niet adequaat
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verdedigd. Deze organisatie dringt er dan ook op aan dat het ministerie
bezwaar moet maken tegen de uitspraak. Om het bovengenoemde argument
over het voetlicht te brengen heeft VMD de Stuurgroep in een advertentie
uitgedaagd; de Stuurgroep reageert daarop niet.

Het ministerie van VROM gaat tegen deze uitspraak in beroep. Naar haar
mening is door de RCC ten onrechte alleen de aandacht gericht op de relatie
PVC-dioxinevorming. Het ministerie heeft echter meerdere argumenten ge-
noemd tegen PVC. In april 1993 vindt behandeling plaats door het College
van Beroep. Ook bij deze behandeling presenteren beide partijen gegevens
over de milieu-effecten van PVC. Het ministerie wordt echter opnieuw in
het ongelijk gesteld. Ook het College van Beroep vindt de wijze waarop
VROM zich uitlaat over PVC misleidend, gegeven de onduidelijkheid die
over de milieu-effecten van deze kunststof bestaat.

De Stuurgroep PVC en Milieu ervaart de uitkomst van beide procedures als
een belangrijk succes. Ten opzichte van afnemers kan met behulp van deze
uitspraken worden aangegeven waar de grenzen liggen van het overheids-
beleid op het gebied van PVC. Het blijkt dat afnemers gevoelig zijn voor dit
argument.

Voor het ministerie van VROM betekenen beide uitspraken dat zij in haar
voorlichtingsactiviteiten voorzichtiger moet opereren. Brochures worden
nadrukkelijk bekeken op mogelijk gevoelige uitspraken, en er vindt overleg
plaats tussen de directie Voorlichting en de directie Afvalstoffen. Overigens is
de betekenis van de uitspraak van de RCC naar de mening van het ministerie
niet wezenlijk: het beleid ten aanzien van PVC is niet veranderd.

3.6. LIJN 6 - de strategische discussie over kunststofafval

De hierboven beschreven gebeurtenissen spelen zich alle af buiten de strategi-
sche discussie rond kunststofafval, die in uitvoering van de notitie Pre'ventie

en bergebruik van afvalsto#en door het ministerie van VROM in gang wordt
gezet (zie hoofdstuk zeven). Hieronder komen achtereenvolgens de vormge-
ving van deze discussie en de afspraken over leidingsystemen aan de orde.

vormge·uing strategiscbe discussie kunststofafual
In deze discussie komen alle kunststofafvalstromen aan de orde, met uitzon-
dering van kunststofverpakkingsafval. Hieronder valt dus ook het afval dat
ontstaat bij het gebruik van PVC-leidingsystemen. Het project wordt door de
Hoofdafdeling Preventie en hergebruik van VROM (verder: de Hoofdafde-
ling), de initiator van dit project, opgedeeld in vijf fasen:

1.   de voorbereidingsfase (november tot december 1989), waarin betrokken
partijen door de Hoofdafdeling worden geidentificeerd en benaderd voor
deelname;
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2.   de analysefase (januari t/m mei 1990), waarin de afvalproblematiek met
medewerking van betrokkenen en experts wordt bestudeerd. Tevens
worden de uitgangspunten van de verschillende betrokkenen geexpIici-
teerd;

3.  de strategie-ontwikkelingsfase (iuni t/m december 1990), waarin per
deelstroom op basis van de analyse wordt gezocht naar opties om de
afvalproblematiek te verminderen. Deze opties worden gerangschikt;

4.   de strategiebepalingsfase (januari t/m maart 1991), waarin de opties die
zullen worden gaan uitgevoerd worden geselecteerd;

5.  de operationaliseringsfase (april t/m juni 1991), waarin de gekozen
opties worden ingevuld en aan actoren toegewezen.

Deze laatste fase resulteert in een concept-implementatieplan. Vervolgens
moet op basis daarvan afspraken worden gemaakt tussen het ministerie van
VROM en de betrokken partijen. Die afspraken verwacht de Hoofdafdeling
aanvankelijk voor het einde van 1991 te kunnen maken.

Bij de aanvang van de discussie gaat het ministerie van VROM ervan uit dat
voor alle kunststofafval 6en omvattende afspraak kan worden gemaakt. Om
die reden wordt de Nederlandse Federatie Kunststoffen benaderd als de voor
deze afvalstroom centrale actor. Daarnaast benadert de Hoofdafdeling
maatschappelijke organisaties voor deelname aan het project.

De uitgangspunten en doelstellingen van het ministerie in dit project
komen overeen met de in hoofdstuk zeven beschreven uitgangspunten van
het afvalbeleid. Voor dit project is verder de taakstelling uit de notitie
Preventie en beigebruik van afvalsto#en een uitgangspunt (figuur 8.2).

540.000 ton

 10% hergebruik ..25%CZ--
--

30%
nuhlgat«passing_ _ - 

Il

--- *3011. to%

verbranden

45%

60%

storten

'w 20%I./.-
1986 2000

Figuur 8.2. Ricbtingget,ende taakstelling kunststofafual (bron: VROM 1988: 40)
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Ook voor de industrie is de hi8rarchie in wijzen om met afval om te gaan
het uitgangspunt. Zij voegt daaraan toe dat keuzes voor oplossingen van de
afvalproblematiek moeten berusten op een integrale milieubeoordeling (dus
niet alleen afval). Ook moeten oplossingen maatschappelijk haalbaar en
economisch levensvatbaar zijn. Tenslotte wijst de NFK op de internationale
(handels-)consequenties van Nederlandse maatregelen, en is zij van mening
dat de eigenaar van afval de verwerking moet betalen.

Milieu- en consumentenorganisaties hebben gemeenschappelijk hun uit-
gangspunten geformuleerd: duurzame ontwikkeling, integraal ketenbeheer en
het ladderconcept vormen de basis. Deze organisaties prefereren wetgeving
boven convenanten als de instrumenten waarmee afspraken worden vastge-
legd. De door het ministerie geformuleerde taakstelling vinden zij onvoldoen-
de.

De uitgangspunten van het ministerie van VROM worden vervolgens als
gemeenschappelijk uitgangspunt voor het formuleren van een strategie ge-
noemd. In het concept-implementatieplan, dat het uitgangspunt vormt voor
de uiteindelijke onderhandelingen tussen het ministerie en de industrie, laten
zowel de milieu- en consumentenorganisaties als de industrie enkele pro
memorie-punten opnemen. In die punten nemen zij op onderdelen afstand
van deze gemeenschappelijke punten. Zo wil de industrie de kwantitatieve
taakstelling niet onderschrijven omdat daarin geen rekening wordt gehouden
met technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid. De milieu- en
consumentenorganisaties vinden de taakstelling juist niet ver genoeg gaan.

De algemene strategie voor kunststofafval is ingedeeld volgens de preven-
tieladder: kwantitatieve en kwalitatieve preventie, produkt- en materiaalher-
gebruik, verbranden en tenslotte storten. Onder de noemer kwalitatieve
preventie is gediscussieerd over de wenselijkheid van het gebruik van bepaal-
de soorten kunststof. Het concept-implementatieplan spreekt in dat verband
over de noodzaak om een integrate beoordelingssystematiek te ontwikkelen.
Specifiek over PVC bevat dit plan echter de volgende passage: "Voor PVC
geldt dat gestreefd wordt naar het sluiten van kringlopen door middel van
inzameling en herverwerking, waarbij deze herverwerking zoveel mogelijk in
diezelfde produkttoepassing plaatsvindt. Voor PVC-produkten waarvoor het
sluiten van kringlopen niet mogelijk is zal befindiging van de toepassing

plaatsvinden." (Projectgroep Kunststofafval, 1991: 34).
In de pro memorie-punten stellen de milieu- en consumentenorganisaties

dat deze passage onvoldoende is. Zij streven naar beifindiging van de toepas-
sing van PVC. Omgekeerd onderschrijft de industrie niet het streven dat is
gericht op de be8indiging van PVC-toepassingen waarvan de kringloop niet
kan worden gesloten.

In het verloop van de strategische discussie over kunststofafval speelt de
positie van de NFK een complicerende rol. Dit is van belang omdat de
Hoofdafdeling Preventie en hergebruik de NFK ziet als de vertegenwoordi-
ger van de voor deze afvalstroom relevante ondernemingen.
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Aanvankelijk gaat de Hoofdafdeling er van uit dat ten aanzien van kunststof-
afval afspraken kunnen worden gemaakt met de NFK. Voor produktie-afval
is dat logisch. Bij bouw- en sloopafval vormt kunststof slechts een gering
percentage van de totale afvalstroom. Daarom moeten bij - de voorbereiding
van - afspraken over die afvalstroom ook andere actoren worden betrokken.

Zoals bij de beschrijving van de produktketen al is gememoreerd, was de
NFK gedurende de onderzochte periode geen effectieve belangenbehartigende
organisatie. Zo blijkt in een laat stadium van de strategische discussie over
kunststofafval dat verschillende grote chemische ondernemingen, die grond-
stoffen voor de kunststofindustrie leveren, niet op de hoogte zijn van de
onderhandelingen tussen de NFK en het ministerie van VROM. Een gesprek
tussen de minister en enkele van die ondernemingen (i.c. Akzo en Shell
Nederland Chemie) is noodzakelijk om dit recht te zetten. Samen met het
ministerie van Economische Zaken slaagt het ministerie van VROM er in, de
betrokken ondernemingen te stimuleren om de strategische discussie tot een
goed einde te brengen. Een indicatie voor het niet optimaal functioneren van
de NFK is het feit dat de Stuurgroep PVC en milieu zelf in de gaten houdt
welke maatregelen met betrekking tot PVC in de strategische discussie
worden voorbereid. Tenslotte blijkt dat bij het formaliseren van een aantal

gemaakte afspraken dat de NFK geen voldoende dekkingspercentage bezit
over de kunststofsector.

Mede door dit probleem kent de strategische discussie over kunststofafval
een problematisch verloop. De discussie leidt slechts op enkele van de
deelstromen die zijn onderscheiden tot concrete resultaten. Voor landbouw-
plastic en produktie-afval van de kunststof-industrie worden convenanten
afgesloten. Voor leidingsystemen en profielen, beide toepassingen in de
bouw, zijn bereidverklaringen opgesteld. Afspraken over de andere deelstro-
men (kantoorafval, autowrakken en huishoudelijk afval) zijn uitgesteld. De
totstandkoming van de afspraken over leidingsystemen komt hieronder aan
de orde.

afspraken over leidingsystemen
Zoals al is opgemerkt is de strategische discussie over kunststofafval opge-
deeld in een aantal deelstromen. Kunststofafval uit de bouw- en sloopsector
is 66n van deze deelstromen, die naast leidingsystemen kabels, gevelelementen
en isolatiematerialen omvat.

De projectgroep voor deze afvalstroom bestaat uit de Hoofdafdeling
Preventie en hergebruik, Vereniging Milieudefensie, experts, en verschillende

belangenorganisaties uit de bouwsector. De FKS is niet rechtstreeks betrok-
ken. In eerste instantie vertegenwoordigt de NFK de gehele kunststof-
industrie.

In de strategie-ontwikkelingsfase blijkt dat de industrie en de milieu- en
consumentenorganisaties fundamenteel van mening verschillen over de wijze
waarop preventie en hergebruik ten aanzien van PVC-leidingsystemen moet
worden ingevuld. Op basis van de verzamelde gegevens wordt voor leiding-
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systemen een brainstormsessie gehouden om opties te genereren. Daarbij
worden de leidingproducenten vertegenwoordigd door Wavin KLS. Waar de
milieu- en consumentenorganisaties pleiten voor een verbod op primair PVC,
brengt Wavin het hergebruik van afgedankte leidingsystemen in als optie. De
deelnemers aan de brainstorm kunnen niet komen tot een gemeenschappelij-
ke prioritering van de gegenereerde opties.

Het uiteindelijke concept-implementatieplan, dat de basis moet vormen
voor concrete afspraken tussen het ministerie van VROM en de betrokken
ondernemingen, bevat voor leidingsystemen de volgende maatregelen:

* verminderen van verspilling bij de aanleg van leidingbuissystemen door
nauwkeuriger maatvoering en verdergaande standaardisering;
* inzameling van afgedankte leidingen en herverwerken in nieuwe kunst-
stofleidingen.

Vanaf de tweede helft van 1992 overleg plaats tussen de Hoofdafdeling en de
FKS om deze maatregelen te concretiseren. De Hoofdafdeling wil in eerste
instantie een convenant sluiten met de betrokken ondernemingen, verenigd
in de FKS. Daarvoor bestaan diverse redenen. In de eerste plaats geeft de
FKS te kennen een convenant te willen. In de tweede plaats is een convenant
een nuttig instrument om te bestendigen wat al wordt gedaan (i.c. het recy-

cling-initiatief  van   de FKS). Bovendien   kan met behulp   van een convenant
worden voorkomen dat de activiteiten van de FKS ondergesneeuwd raken in
de grote stroom bouwafval. Uiteindelijk wordt van een convenant afgezien,
omdat het in de ogen van het ministerie een te zwaar instrument is. Een
vorm waarin beide partijen zich kunnen vinden wordt gevonden. Zij
besluiten de afspraken vast te leggen in een briefwisseling.

In een brief aan de minister van VROM formuleert de FKS de wijze
waarop haar leden invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor hun
produkt in de afvalfase middels de inzameling en herverwerking van afge-
dankte leidingsystemen. Daarbij komen onder meer de gemaakte kosten aan
de orde. Tevens wordt een aantal knelpunten gesignaleerd. De FKS noemt
mogelijkheden die het ministerie bezit om die knelpunten op te lossen.

In zijn antwoord prijst de minister het initiatief van de FKS, en gaat hij in
op de wensen die door de FKS zijn geformuleerd ten aanzien van de knel-
punten. Het gaat om de volgende zaken.

De FKS verzoekt VROM het aanbod van afgedankte leidingsystemen te
stimuleren. Het ministerie streeft naar een Algemene Maatregel van Bestuur
die het storten en verbranden van herbruikbaar bouw- en sloopafval, waaron-
der kunststof leidingsystemen, verbiedt. Tevens geeft de minister aan dat in
het kader van de strategische discussie Bouw- en Sloopafval, die nog niet is
afgerond, maatregelen zullen worden opgenomen die partijen in de bouw
ertoe brengen mee te werken aan hergebruik van bouw- en sloopafval.

Het implementatieplan Bouw- en sloopafval is het resultaat van de strategi-
sche discussie over deze afvalstroom. Daarin zijn deze punten inderdaad
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opgenomen. Als een van de strategische maatregelen in dit plan is opgeno-
men: "Scheiden van bouwafval en van sloopafval wordt verplicht gesteld en
moet worden geoptimaliseerd." (projectgroep Bouw- en sloopafval, 1993: 31).
Als concrete acties worden genoemd het opnemen van deze verplichting in
de door de VNG opgestelde Model-bouwverordening en in de provinciale
milieuverordening. Ten aanzien van de grond- weg- en waterbouw wordt als
actie geformuleerd het opnemen van standaardbepalingen ten aanzien van de
scheiding van afval in de zogenaamde 'RAW-systematiek', waarin regels zijn
opgenomen omtrent de uitvoering van gww-werkzaamheden. Als een van de
categorieiin bouw- en sloopafval die kunnen worden herverwerkt, en waar-
voor deze verplichting derhalve geldt, worden kunststofleidingen genoemd.
Hiervoor is tevens een stortverbod voorzien.

Verderop in het implementatieplan worden maatregelen in de"bewer-
kings"fase besproken. Strategische maatregel BF9-1 luidt: "Stimulering
bewerking van kunststoffracties uit bouw- en sloopafval." Daarbij wordt
opgemerkt dat voor leidingsystemen door de FKS reeds een inzamelingssys-
teem is opgezet. Tevens geven de producenten een inname- en herverwer-
kingsgarantie. "Hiermee hebben zij invulling gegeven aan 668 van de hoofd-
lijnen van het afvalstoffenbeleid, namelijk de verantwoordelijkheid van de
producent voor haar produkten in het afvalstadium." (projectgroep Bouw- en
sloopafval, 1993: 42).

Ten aanzien van voorlichting over het initiatief van de FKS meldt de
minister dat in het kader van de campagne 'Bouw mee aan een beter milieu'
aandacht aan het ketenbeheer door de leidingproducenten kan worden
besteed. In de briefwisseling is tevens vastgelegd dat jaarlijks overleg tussen
het ministerie en de FKS zal worden gevoerd over de verdere ontwikkeling
van ketenbeheer inzake kunststofleidingsystemen. Daarbij vormen gegevens
over de inzameling die door de FKS worden verzameld een belangrijke
informatiebron.

De briefwisseling wordt, samen met de andere afspraken in het kader van
de strategische discussie over kunststofafval, in maart 1993 naar buiten ge-
bracht. De Tweede Kamer is over de briefwisseling geinformeerd.

3.7. LIJN 7 - actie van milieu-organisaties tegen PVC-leidingsystemen

In reactie op de afspraken die door het ministerie van VROM worden
gemaakt met de producenten van PVC-leidingsystemen, starten Vereniging
Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu een actie. Deze wordt
hieronder beschreven.

Op 2 februari 1993 start Stichting Natuur en Milieu samen met Vereniging
Milieudefensie een actie tegen PVC-leidingsystemen. Zij richten de aandacht
in hoofdzaak op binnenriolering (woning- en kantorenbouw). De informatie
waarop de actie is gebaseerd is afkomstig uit hierboven al besproken rappor-
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ten (de vergelijking van het ingenieursbureau Pr,6, het rapport van Vereniging
Milieudefensie over chloor en de rapportage van de Stuurgroep PVC en      1
milieu), alsmede telefonisch verstrekte gegevens door de FKS. Ook hebben
de organisaties tijdens de voorbereiding van de actie regelmatig contact gehad
met de op dat moment nog zelfstandige onderneming Deltaplast. In deze
periode adverteert deze onderneming voor PPC-leidingsystemen. In een
advertentie wordt het volgende gesteld: PPC-leidingsystemen voor binnenrio-
lering zijn minder milieubelastend."

De actie van de milieu-organisaties tegen PVC-leidingsystemen is een
reactie op het uitblijven van wat de milieu-organisaties 'stringent' overheids-
ingrijpen tegen deze produkten noemen. De afspraken die het ministerie van
VROM met de FKS heeft gemaakt vinden zij te weinig daadkrachtig. De al
eerder genoemde argumenten tegen PVC en chloor vormen de basis voor dit

oordeel. Omdat het ministerie van VROM met de leidingproducenten een
akkoord heeft gesloten, bestaat voor de milieu-organisaties als alternatief nog
het beYnvloeden van de markt.

De milieu-organisaties hebben met de consumentenorganisaties overleg
gevoerd over hun deelname aan de actie. Intern beraad bij de laatsten
resulteert in het besluit niet deel te nemen. Dit beraad spitste zich toe op de
vraag in welke mate consumentenorganisaties aandacht moeten besteden aan
milieu-vraagstukken. Een argument dat meespeelde was dat leidingsystemen
geen echt consumentenprodukt zijn.

In het kader van de actie benaderen de milieu-organisaties opdrachtgevers
en (onder)aannemers in de bouw. Aan deze partijen is een brief gestuurd met
het verzoek niet langer PVC te gebruiken, vanwege de milieu-effecten die
deze kunststof in verschillende fasen van de levenscyclus met zich meebrengt.
In een bijlage bij de brief worden deze effecten tot in detail besproken.
Bovendien bestaan volgens de milieu-organisaties prima alternatieven voor
PVC-leidingsystemen, die qua kosten vergelijkbaar zijn. De milieu-organisa-
ties staan positief tegenover het recyclingsinitiatief van de FKS, maar dit
neemt niet de bezwaren tegen PVC-leidingen weg. "Zelfs als PVC-buizen 100
% gerecycled worden, zijn PPC en PE buizen te verkiezen." (SNM, 1991: 1).
De reden is dat buizen niet volledig van regeneraat kunnen worden gemaakt.
Om die reden blijft de produktie van virgin-materiaal noodzakelijk. De
benaderde partijen wordt om een reactie gevraagd, en de milieu-organisaties
geven aan dat zij die reacties wellicht zullen publiceren.

Op basis van deze brief worden in het najaar van 1993 diverse gesprekken
gevoerd; de belangrijkste gesprekken vinden plaats met de Nationale Wo-
ningraad, de Rijksgebouwendienst en met twee belangenverenigingen van
aannemers, het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouw en het
Algemeen Verbond Bouwbedrijf. Deze gesprekken leveren geen concrete
toezeggingen op. De partijen wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid van
opdrachtgever, architect en aannemer bij de keuze van materialen, en
beklemtonen het overheersende streven naar gebruik van materialen met zo
min mogelijk kosten.
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Stichting Natuur en Milieu benadert in het kader van de actie ook Tweede
Kamerleden, waarin naast leidingsystemen ook andere afspraken tussen het
ministerie van VROM en de industrie worden becommentarieerd. Omdat de
Tweede Kamer die afspraken al heeft goedgekeurd, sorteert dat weinig effect.

In reactie op de actie van de milieu-organisaties onderneemt de industrie
enkele initiatieven. De FKS geeft in een promotiecampagne aan op welke
wijze de keten van het produkt PVC-leidingsystemen van grondstof (chloor)
tot en met hergebruik van buizen wordt beheerd. Daarbij wordt de aandacht

gericht op gemeenten, waarvan zowel de milieu-afdeling als de afdeling
Gemeentewerken wordt benaderd. De FKS ziet gemeenten als een belangrij-
ke actor, omdat zij naast een belangrijke afnemer van PVC-leidingsystemen
ook regelgever zijn ten aanzien van de bouw.

Een tweede activiteit die kan worden gezien als een reactie op de actie van
de milieu-organisaties is een symposium dat op 12 februari 1993 wordt
georganiseerd door de NFK en de Stuurgroep PVC en Milieu onder de titel
Kunststoffen en bet milieu in de bouw.

3.8. LIJN 8 - duurzaam bouwen

Alhoewel de actie van milieu-organisaties met betrekking tot leidingsystemen

weinig oplevert, levert zij voor deze organisaties een aantal contacten op met
actoren in de bouw. In de loop van de actie wordt besloten deze contacten te
gebruiken voor meer omvattende activiteiten op het gebied van bouwen en
milieu. Daarin zal een standaardpakket van bouwmaterialen, dat door de
milieu-organisaties is samengesteld, worden voorgesteld. Deze verbreding van
de aandacht sluit aan bij initiatieven die van verschillende kanten worden
ontplooid op het gebied van wat Duurzaam bou€ven wordt genoemd. Hieron-
der wordt kort ingegaan op enkele van die initiatieven.

In 1989 start het ministerie van VROM het project Duurzaam bouwen.
Gezien het aantal woningen dat zal worden gebouwd acht het ministerie het
noodzakelijk extra aandacht te schenken aan de bouwsector als doelgroep
van milieubeleid. De Rijksgebouwendienst, onderdeel van VROM, moet in
dit kader een voorbeeldfunctie vervullen. Onderdeel van de bijdrage van de
bouwsector aan duurzame ontwikkeling ligt onder meer in het verantwoord
grondstoffengebruik (kozijnen van tropisch hardhout worden met name
genoemd). Tevens moet de sector de hoeveelheid afval die zij produceert
verminderen. Samen met het Nationaal milieubeleidsplan Plus wordt de
rapportage Duurzaam bouze,en uitgebracht. "Het streven van Duurzaam
bouwen is gericht op een brede herziening van wijzen van produktie en van
het gebruik van produkten in de bouw. De begrippen ketenbeheer, energie-

besparing en kwaliteitsverbetering staan daarbij centraal" (VROM, 1990:
159). Het verstrekken van produktinformatie over de milieu-effecten van een
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aantal bouwmaterialen zal worden opgestart, alsmede onderzoek naar een
systematiek voor het meten van die effecten. In samenwerking met de Stich-
ting Bouwkwaliteit is een certificeringskader voor milieu-eisen opgesteld.
Verder is een voorlichtingscampagne gestart om het milieubewustzijn in de
bouwsector te vergroten.

Ten behoeve van de implementatie van het beleid inzake Duurzaam
Bouwen, wordt in 1990 het Milieuberaad Bouw (MBB) ingesteld. Daarin
hebben afgevaardigden uit de gehele bouwketen, de vakbeweging en overhe-
den zitting. De doelgroepmanager bouw van VROM is secretaris van het
MBB. In juni 1993 wordt de Beleidsverklaring Milieu-taakstellingen Bouw
1995 ondertekend. Een van de beleidslijnen in deze verklaring is "het niet
langer gebruiken van bouwmaterialen met ernstige milieu-effecten en het op
termijn vervangen van bouwmaterialen met onvoldoende milieukwaliteiten."
(Nieuwsbrief, MBB  1994).

In het kader van het beleid rond het thema duurzaam bouwen wordt veel
gewerkt met voorbeeldprojecten. Daarnaast vormt de strategische discussie
bouw- en sloopafval een uitwerking van dit beleid. Gekoppeld aan de aanwe-
zigheid van vele kleine ondernemingen, gebrekkige financiEle ruimte van
opdrachtgevers, en traditionalisme komt een en ander langzaam op gang.

Uitzonderingen zijn met name te vinden bij lagere overheden, in het
bijzonder een aantal gemeenten. Op basis van de herziene Woningwet moet
elke gemeente een nieuwe bouwverordening opstellen. In het kader van die
bouwverordening kunnen onder meer eisen worden gesteld ten aanzien van
de preventie en hergebruik van bouw- en sloopafval. In de Model-bouwveror-
dening, die in 1992 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt
gepresenteerd, zijn echter maar weinig regels op dat gebied terug te vinden.
Alleen de scheiding in de categorieen chemisch en niet-chemisch afval wordt
voorgeschreven. Een aantal gemeenten stelt op eigen initiatief wel verder-
gaande regels. In een aantal gevallen hebben die regels betrekking op leiding-
systemen. Zo neemt een aantal gemeenten, waaronder Leiden, in de bouw-
verordening een bepaling op waarin de scheiding van bouw- en sloopafval in
een aantal categorieEn wordt voorgeschreven. Een van die categorieEn is PE-
en PVC-leidingsystemen. Tevens streeft deze gemeente ernaar het gebruik
van PVC in het jaar 2000 te beifindigen. Een ander voorbeeld is de stimule-
ringsregeling die de gemeente Rotterdam hanteert. Opdrachtgevers die op
milieuvriendelijkere manier nieuwbouw plegen kunnen rekenen op een
premie van de gemeente. Ook PVC-leidingsystemen zijn in de criteria voor
die regeling opgenomen. De gemeente Delft heeft ten aan zien van de
gesubsidieerde woningbouw een milieuvriendelijk Plan van Eisen gemaakt,
dat vanaf april 1992 in werking treedt. Ook daarin is voor het materiaal
PVC geen plaats. Organisaties als de Zuid-Hollandse Milieufederatie trachten
door middel van overleg in werkgroepen en op studiedagen dergelijke
initiatieven te ondersteunen.

Ook door andere actoren worden de uitgangspunten van 'Duurzaam bou-
wen' verder uitgewerkt. Een voorbeeld is de Handleiding Duttrzame Woning-
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bourv,  van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Uitgaande van
de basisconcepten van het Nationaal Milieubeleidsplan wordt voor nieuw-
bouw en renovatie voor een groot aantal bouwmaterialen een oordeel
gegeven over de relatieve milieuschadelijkheid. Bij de verschillende toepassin-
gen van PVC in de woningbouw wordt telkens (m.u.v. elektra) gesteld dat

het gebruik van PVC moet worden vermeden omdat de milieu-aspecten van
de produktie en afvalverwerking groter zijn dan die van alternatieve produk-
ten. In een aantal gevallen blijken die alternatieven ook geen extra kosten
met zich mee te brengen. Dat geldt overigens alleen voor PE-leidingsyste-

men; PPC-leidingen zijn duurder dan PVC-leidingsystemen.

4. Analyse

Het hierboven gepresenteerde empirische materiaal wordt in deze paragraaf
geanalyseerd. Daarbij wordt het conceptueel model gehanteerd dat in hoofd-
stuk vijf is gepresenteerd. In paragraaf 4.1. wordt het substitutieproces

ingedeeld in een aantal fasen c.q. besluitvormingsmomenten. Vervolgens
wordt in paragraaf 4.2. de economische arena en eventuele veranderingen
daarin geanalyseerd. Hetzelfde wordt gedaan met de beleidsarena (paragraaf
4.3.). Tenslotte wordt in paragraaf 4.4. het substitutieproces geanalyseerd
door de verschillende besluitvormingsmomenten te koppelen met de strate-

gie8n van actoren binnen de beide arena's.

4.1. Fasen in bet proces ·uan produktsubstitutie
Aan het begin van de onderzochte periode bevindt het substitutieproces zich
in de fase van probleemformulering. Waar PVC al eerder ter discussie heeft
gestaan vanwege de veiligheid van produktiemedewerkers en emissies naar
lucht, wordt dit materiaal in deze periode vanwege afval-aspecten en de
verbinding met chloor op de agenda geplaatst. In het kader van de formule-
ring van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus, en de totstandkoming van het
Convenant Verpakkingen, vindt de discussie plaats over een verbod op
'kortcyclische' toepassingen van PVC. De indruk bestaat dat een verbod op
die categorie PVC-toepassingen een eerste stap is op weg naar verdergaande
maatregelen tegen PVC. Samen met de substitutie van PVC-verpakkingen
kunnen deze gebeurtenissen daarom worden gezien als onderdeel van de
probleemformulering in het substitutieproces dat in deze case-studie centraal
staat.

De fase van probleemformulering gaat over in een probleemanalyse en op
basis daarvan het formuleren, beoordelen en selecteren van alternatieven om de
geconstateerde problemen op te lossen. Kenmerkend is dat het materiaal
PVC zelf niet in alle gevallen ter discussie wordt gesteld, alhoewel dit in de
oorspronkelijke probleemformulering wel wordt gedaan. Dit besluitvor-
mingsmoment wordt op verschillende wijzen uitgewerkt en levert drie
resultaten op: het rapport van het ingenieursbureau Pr6, het rapport PVC en
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ketenbebeer en een concept-implementatieplan.
In de loop van het hierboven beschreven besluitvormingsmoment wordt

een alternatier ont ikkeld in de vorm van de inzameling van afgedankte
leidingsystemen en produkten waarin het regeneraat van ingezamelde PVC-
leidingen kan worden verwerkt.

Eind 1990 vinden gebeurtenissen plaats die in het kader van het substitu-
tieproces inzake leidingsystemen kunnen worden gekarakteriseerd als een
hernieuwde probleemformulering. Het betreft de expliciete aanval die door
Vereniging Milieudefensie wordt ingezet op chloor.

Verschillende activiteiten kunnen worden gezien als een - geslaagde -
poging om PVC-leidingsystemen waarin regeneraat is verwerkt, op de markt
te bouden. Het gaat om de verandering van normen voor leidingsystemen,
alsook de afspraken die worden gemaakt ter stimulering van het hergebruik
van leidingsystemen.

De actie die daarop door milieu-organisaties wordt ondernomen is een her-
nieuwde poging om, nu specifiek voor leidingsystemen, het gebruik van PVC
te problematiseren.

Over de gehele bestudeerde periode kan het hierboven beschreven substitu-
tieproces inzake leidingsystemen worden gekarakteriseerd als een verschui-
ving in de richting van het sluiten van de produktketen door middel van
materiaalhergebruik. Er vindt geen noemenswaardige vervanging plaats door
een ander produkt.

4.2. De economiscbe arena
In de organisatie van de produktketen is de sterke mate van verticale integra-
tie tussen ondernemingen in de verschillende produktie-schakels opvallend.
Die integratie beperkt zich niet tot de relatie tussen PVC-producenten en de
ondernemingen die PVC-leidingsystemen produceren; ook de produktie van
PVC is in veel gevallen g€integreerd met de produktie van de grondstoffen
chloor en/of etheen. De joint venture tussen Akzo en Shell is hiervan een
goed voorbeeld. Bij dit voorbeeld van samenwerking komt overigens de
gelijktijdige werking naar voren van motieven die aan integratie ten grond-
sag liggen. Enerzijds liggen efficiEntie-argumenten ten grondslag aan de joint
venture. Het doel is immers het reduceren van onderhandelingen tussen
beide producenten van grondstoffen voor PVC. Tegelijkertijd spelen argu-
menten ten aanzien van marktcontrole een rol. Akzo krijgt met de joint
venture structureel toegang tot de PVC-verwerkersmarkt via de deelname
van Shell in Wavin. Overigens is de relatie tussen etheen-producent Shell
Nederland Chemie en Wavin indirect. Het moederbedrijf Koninklijke/Shell
Groep is voor vijftig procent aandeelhouder van Wavin.

Een ander kenmerk van de ondernemingen in dit deel van de produktke-
ten zijn de sterke internationale verbindingen. De ondernemingen die in
Nederland actief zijn op het gebied van de produktie van etheen en chloor,
PVC, en leidingsystemen zijn ofwel multinationale ondernemingen - zoals
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Wavin, Akzo, Shell Nederland Chemie, Rovin en LVM - ofwel maken
onderdeel uit van zo'n onderneming. Draka Polva en Dyka zijn voorbeelden
van die tweede variant. De produktie van deze ondernemingen is voor een
niet onbelangrijk deel bestemd voor het buitenland. Zoals de relatie tussen
Rovin en Wavin aangeeft, onderhouden deze ondernemingen ook op buiten-
landse markten relaties met elkaar.

In tegenstelling tot het sterk geintegreerde en internationaal georiiinteerde
eerste deel van de produktketen kenmerkt de schakel 'toepassing' zich door
een sterke fragmentatie. In deze schakel zijn een groot aantal actoren actief,
vari8rend van (onder-)aannemers tot gemeenten. Alhoewel in deze schakel
een aantal grote ondernemingen actief is, domineren vele kleinere onderne-
mingen het algemene beeld. Ten aanzien van deze schakel valt moeilijk vast
te stellen welke actor de beslissing neemt tot het gebruik van een bepaald
materiaal. De afstemming tussen deze actoren rond de totstandkoming van
bouwwerken vindt overwegend plaats op projectbasis.

Een soortgelijke situatie bestaat met betrekking tot de afdankingsfase. Ook
hier is sprake van een groot aantal kleine ondernemingen die zich bezighou-
den met de activiteiten sloop van bouwwerken en het sorteren van bouw- en
sloopafval. In de organisatie van deze schakel treedt overigens gedurende de
onderzoeksperiode een verandering op met de totstandkoming van het
inzamelingsinitiatief van de leidingproducenten. De FKS, die deze inzameling
initieert, vormt daarmee een nieuwe actor in deze schakel. Daarbij wordt
samengewerkt met 66n transporteur, die als enige het materiaal voor de FKS
transporteert. In termen van de typologie van Campbell (zie hoofdstuk vier)
is sprake van een 'obligational network'. Voor wat betreft de ontwikkeling
van alternatieven voor produkten waarin regeneraat is verwerkt, alsmede de
ontwikkeling van een recyclingproces is sprake van afstemmingsmechanismen
die kunnen worden gekarakteriseerd als een 'promotional network'. Deels
worden deze activiteiren echter uitgevoerd door afzonderlijke ondernemingen
peltaplast en Draka Polva).

In de economische arena zijn in de bestudeerde periode verschillende belan-

genorganisaties actief die qua karakter sterk van elkaar verschillen.
Hierboven is de Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleidingsystemen

al genoemd. Deze organisatie richt zich uitsluitend op producenten van
kunststofleidingsystemen. Naast het verstrekken van informatie onder de zes
aangesloten leden heeft deze organisatie als co8rdinatiepunt voor het herge-
bruik-initiatief van de leidingproducenten een duidelijke functie in de
economische arena. De FKS fungeert ook als basis voor het 'promotional
network' dat rond de inzameling van afgedankte leidingsystemen wordt
gevormd. Overigens treedt 66n producent van leidingsystemen op buiten het
verband van de FKS. Deze producent wordt in de onderzoeksperiode overge-
nomen door een lid van de FKS.

Twee soortgelijke branche-organisaties - in termen van Campbell: associa-
ties - die in het substitutieproces een rol spelen zijn de NFK en de VNCI.
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Met name op de NFK wordt in het vervolg, bij de bespreking van de
beleidsarena, nader ingegaan. Ten aanzien van de economische arena moet
over de NFK worden verwezen naar de intern-organisatorische problemen
die deze organisatie gedurende de onderzochte periode kende. Zowel ten
aanzien van de doelstelling van de NFK als op het punt van de effici8ntie
van deze organisatie bestond onder ondernemingen in de kunststofsector een
verminderd vertrouwen.

De Stuurgroep PVC en Milieu is een coalitie tussen een aantal onderne-
mingen die betrokken zijn bij de produktie van PVC en PVC-produkten, en
opereert derhalve vanuit een breder perspectief dan alleen leidingsystemen.
Alhoewel deze coalitie voor een niet onaanzienlijk deel haar activiteiten
uitvoert in het kader van de beleidsarena (zie hierna), vormt de Stuurgroep
middels het genereren van informatie en het discussiEren over mogelijke
oplossingsrichtingen inzake milieu-effecten van PVC een binnen de econo-
mische arena relevant afstemmingsmechanisme. In tegenstelling tot bijvoor-
beeld de NFK kenmerkt de Stuurgroep PVC en Milieu zich door een lage
mate van formalisatie; informatie-uitwisseling staat centraal, terwijl binding
van de leden nauwelijks aanwezig is.

Cruciaal verschil tussen bijvoorbeeld de FKS en de Stuurgroep PVC en
Milieu is het "organisatieprincipe". De FKS is gebaseerd op de bedrijfstak; in
de organisatie zijn ondememingen uit 66n fase van de produktlevenscyclus
verenigd. De Stuurgroep PVC en Milieu hanteert daarentegen het idee van de
produktketen als organisatieprincipe. Dit principe wordt echter niet volledig
gevolgd. In de eerste plaats ontbreken in de Stuurgroep vertegenwoordigers
van gebruikers van PVC-produkten, evenals vertegenwoordigers van latere
fasen uit de produktlevenscyclus. In de tweede plaats maakt de fase van
grondstofproduktie geen onderdeel uit van het werkterrein dat de Stuurgroep
voor zichzelf heeft afgebakend. Weliswaar is Shell Nederland Chemie
vertegenwoordigd in de Stuurgroep, maar de ten aanzien van milieu-effecten
relevantere producenten van chloor zijn in de Stuurgroep afwezig. Verder
moet worden opgemerkt dat de Stuurgroep PVC en Milieu niet uitgaat van
een zo groot mogelijke dekkingsgraad onder ondernemingen uit de verschil-
lende schakels van de produktketen, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk
producenten van PVC-verpakkingsfolie aan zich te binden. Uit een aantal
belangrijke schakels van de keten iS telkens 66n (voor leidingsystemen zijn
dat er twee) onderneming lid.

Overigens komt het internationale karakter van de ondernemingen in de
produktiefase van de produktlevenscyclus ook tot uitdrukking in de relaties
die de hierboven beschreven belangen-organisaties onderhouden met interna-
tionale verenigingen van ondernemingen.

In de toepassingsfase van de levenscyclus is sprake van een groot aantal
vertegenwoordigende organisaties.

In de beschrijving van de organisatie van de produktketen is al gewezen op
het belang van het stelsel van normen zoals dat onder meer voor leidingsyste-
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men geldt. De normen die in het kader van het KIWA tot stand komen,
vormen een voorbeeld van regels die door actoren in de economische arena
zelfstandig worden geformuleerd. In dit geval gaat het om de producenten en
gebruikers van produkten met een langere levensduur, die door middel van
onderlinge, algemene afspraken hun uitwisselingsrelatie vormgeven. Op een
onderdeel van her stelsel van normen zoals dat ten aanzien van kunststof-
leidingsystemen geldt, vindt in de loop van de onderzoeksperiode een
verandering plaats. Het gaat om de toelating van regeneraat (anders dan uit
produktie-afvaD voor de produktie van drukloze rioleringsbuizen.

Naast deze regels, die actoren binnen de economische arena formuleren,
worden binnen de beleidsarena regels geformuleerd die voor PVC-leidingsys-
temen van belang zijn. Een eerste voorbeeld is de briefwisseling tussen de
FKS en VROM. Daarin zijn afspraken op het gebied van (de stimulering
van) inzameling van afgedankte leidingsystemen neergelegd. In de tweede

plaats wordt, mede als gevolg van die briefwisseling, in het implementatie-
plan Bouw- en sloopafval een aantal maatregelen neergelegd. Deze maatrege-
len hebben betrekking op het aanpassen van regels die gelden in de toepas-

singsfase van de produktketen.

Een relatief afgezonderd deel van de economische arena, die de institutionele
inbedding van het bestudeerde substitutieproces vormt, is de wilze waarop de
toetsing van reclameboodschappen is georganiseerd. Ook hier is sprake van

zelfregulering door actoren uit de economische arena; alleen hebben deze
actoren geen directe binding met de produktketen rond PVC-leidingsyste-
men.

4.3. De beleidsarena
De beleidsarena vormt de institutionele context waarbinnen regels, die
betrekking hebben op activiteiten in de economische arena, kunnen worden
geformuleerd c.q. worden gewijzigd. Ten aanzien van het substitutieproces
inzake leidingsystemen kunnen in de beleidsarena verschillende deelarena's,
of deelnetwerken, worden onderscheiden. Een fundamentele scheiding bestaat
tussen het deel van de beleidsarena dat is ingericht met het oog op de uitvoe-
ring van de notitie Preventie en bergebruik van ajvalsto#en enerzijds, en de
beleidsvoorbereiding in de kader van de ontwikkeling van produktbeleid
door het ministerie van VROM anderzijds. In het deel dat de context vormt
voor discussie over preventie en hergebruik van afvalstoffen kan een verdere

splitsing worden geconstateerd. De verschillende 'deelarena's' worden hieron-
der nader beschreven.

Voor leidingsystemen staat het eind 1989 gestarte Project Kunststofafval
centraal. In de visie van de Hoofdafdeling Preventie en Hergebruik van
Directie Afvalstoffen van het ministerie van VROM, die als verantwoordelijk
organisatie-onderdeel is aangewezen, dient hier te worden gesproken over
maatregelen die zijn gericht op het terugdringen van onder meer kunststof-
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afval in bouw- en sloopafval. De inrichting van dit deel van de beleidsarena
is door VROM bepaald. Er is derhalve sprake van een bewust gevormd
netwerk. Dit project kan worden gezien als het formuleren van regels, die
uiteindelijk in de Tweede Kamer worden vastgesteld waarna zij gelden in de
economische arena. Het formuleren van regels is de verantwoordelijkheid
van het ministerie van VROM. In de notitie Preuentie en bergebruile van
a»lstofn is in algemene zin neergelegd op welke wijze het ministerie
daarbij te werk wil gaan. Algemeen uitgangspunt is dat het ministerie van
VROM belanghebbenden bij de formulering van regels wil betrekken: zij
moeten de noodzakelijk geachte informatie en legitimiteit verschaffen. Het
ministerie, c.q. de uitvoerende afdeling van VROM, stelt op basis van dat
criterium vast welke actoren tot de categorie belanghebbenden behoren.
Overigens worden ook impulsen die vanuit de samenleving komen, zoals het
initiatief van de Stuurgroep PVC en Milieu om te komen tot regelmatig
overleg, door het ministerie binnen het kader van de Strategische discussie
over kunststofafval gebracht.

Dit uitgangspunt is voor het project Kunststofafval nader uitgewerkt. De
indeling in fasen van het project is verbonden met een inperking van betrok-
ken actoren. Waar in de eerste fasen maatschappelijke organisaties (milieu- en
consumentenorganisaties) zijn betrokken bij het formuleren van hun stand-
punt en het analyseren van de betreffende afvalproblematiek, wordt in de
laatste fasen, wanneer 'afspraken' worden gemaakt, de lijst van participanten
ingeperkt. Op dat moment hanteert de Hoofdafdeling het criterium dat
actoren deelnemen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de te
maken afspraken. De facto houdt dit in dat maatschappelijke organisaties
daarbij niet betrokken zijn.

Op basis van deze regels vormt de NFK, naast de milieu- en consumen-
tenorganisaties, de belangrijkste gesprekspartner van het ministerie van
VROM. De Hoofdafdeling beschouwt deze organisatie als het co8rdinatie-
punt van de kunststofindustrie. In combinatie met de hierboven genoemde
doelstelling van het ministerie van VROM om met deze organisatie tot
afspraken te komen omtrent de uitvoering van beleidsdoelstellingen, leidt dit
tot de conclusie dat vanuit het ministerie nadrukkelijk de intentie aanwezig
is om een vorm van 'private interest government' te creeren. Deze intentie
wordt echter niet gerealiseerd. Dit valt onder meer op te maken uit het feit
dat betrokken branche-organisaties afzonderlijk afspraken maken over de
verschillende deelstromen die uiteindelijk in het project kunststofafval
worden onderscheiden. Een verdere indicatie is het feit dat in een laat
stadium van de strategische discussie blijkt dat belangrijke ondernemingen in
de door het ministerie voorziene doelgroep niet op de hoogte blijken van de
onderhandelingen die de NFK met het ministerie voert. In paragraaf 4.4.
wordt nader ingegaan op dit punt.

Naast dit project is nog een andere strategische discussie die in het kader van
de uitvoering van de notitie Preventie en bergebruik van afvalsto#en wordt
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gevoerd van belang, namelijk die over bouw- en sloopafval. De produktketen
die in dit substitutieproces centraal staat maakt feitelijk onderdeel uit van de
doelgroep die in deze strategische discussie centraal staat. Desondanks kiest
het ministerie van VROM ervoor om kunststofafval uit de bouw- en sloop-
sector onder te brengen bij de strategische discussie over kunststofafval.
Omdat deze afvalstroom slechts een klein deel vormt van de totale hoeveel-
heid bouw- en sloopafval, zou zij in de betreffende strategische discussie
onvoldoende aandacht krijgen. Overigens is de NFK wel betrokken bij deze
strategische discussie.

Grotendeels gescheiden van de hierboven bedoelde delen van de beleidsarena
bestaat er een ordening waarbinnen het door het ministerie van VROM in
het NMP (Plus) aangekondigde produktenbeleid wordt ontwikkeld. Een
andere afdeling van het ministerie van VROM, IPBC, speelt daarin een
centrale rol. Deze afdeling co8rdineert onderzoek en voert overleg met
volgens haar relevante actoren met als doel de ontwikkeling van dit beleids-
terrein. Weliswaar maakt deze afdeling onderdeel uit van dezelfde Hoofdafde-
ling als de Directie Afvalstoffen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering
van het beleid ten aanzien van preventie en hergebruik van afvalstoffen, maar
de afstemming tussen beide onderdelen van het Directoraat-Generaal Milieu-
beheer geschiedt nadrukkelijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de
respectievelijke afdelingen voor hun eigen beleidsonderdeel. Er is derhalve
sprake van een afzonderlijk netwerk van actoren rond dit thema. Dit
netwerk, waarin de afdeling IPBC een spilfunctie vervult, is echter veel
minder geformaliseerd dan de deelnetwerken die door het ministerie van
VROM in het kader van de uitvoering van de notitie Preventie en bergebruik
van afvalstofen worden gevormd.

In het conceptueel model dat in deze studie wordt gehanteerd, kan de
Nationale Ombudsman worden gezien als onderdeel van de beleidsarena. Het
betreft een onafhankelijk orgaan dat bij wet is ingesteld om de handelingen
van bestuursorganen ten opzichte van burgers te controleren.

4.4. Analyse van bet substitutieproces
In deze paragraaf wordt op basis van de analyse van de economische en de
beleidsarena het verloop van het substitutieproces - de opeenvolging van
verschillende besluitvormingsmomenten - geanalyseerd. De verbinding tussen

het proces en de arena's wordt gevormd door de handelingen van de verschil-
lende actoren. De belangen en strategieBn van de belangrijkste actoren zijn in
tabel 8.2. op de volgende bladzijde samengevat.

De actoren die in de probleemformulering actief zijn, zijn in eerste instantie
het ministerie van VROM en de milieu- en consumentenorganisaties. Voor
de laatsten ligt een getrapte strategie ten grondslag aan deze activiteiten. Via
publieksgerichte acties tegen PVC-verpakkingen moeten deze leiden tot de
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ACTOREN BELANG STRATEGIE

Akzo verdediging kernactivi- - ontwikkelen en communiceren
teit tegen milieudruk beleid ter vermindering milieu-

effecten
- inpassing in commercizle
strategie

- afscherming van PVC-discussie

Rovin verdediging kernactivi- - initiEren samenwerking in
teit tegen milieudruk produktketen

- hergebruik PVC niet uitsluiten

leidingpro- verdedigen kernactivi- - (gezamenlijk) hergebruik
ducenten teit tegen milieudruk initiEren

- 'selectieve' deelname aan
Stuurgroep PVC en Milieu

- afscherming van minder
succesvolle PVC-toepassingen

actoren in produkten met lage - deelname aan Duurzaam bouwen

toepassings- prijs en kwaliteits- - deelname aan strategische discussie
fase garantie

Stuurgroep gezamenlijk belang - opstellen en communiceren

PVC en Milieu ondernemingen PVC- actieprogramma
keten verdedigen - benadrukken succesvolle

toepassingen
- (na 1991) aansturen op heldere

overheidsregels

milieu- substitutie van - actie voeren tegen zichtbare
organisaties chloortoepassingen PVC-toepassing i.s.m. consumen-

tenorganisaties
actie rond chloor

- actie tegen PVC-leidingsystemen

Hoofdafdeling verminderen kunststof- - strategische discussie met
preventie en aival betrokkenen
hergebruik - afspraken rond produkten en afvalstro-

(VROM) men

Afdeling IPBC ontwikkelen produkt- - ondersteunen milieu-studies
(VROM) beleid

Tabel 8.2. Belangen en strategieen van de belangrijkste - categorieen van - actoren
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eliminatie van alle toepassingen van PVC. De acties richten zich zowel op de
overheid, met de eis om regelgeving, als op actoren in de produktketen. Naast het
aanschrijven van producenten en de detailhandel wordt getracht de denkbeelden,
en zo het koopgedrag, van de consument Ie beinvloeden. Aangezien de consument

tegelijkertijd ook kiezer is, heeft deze actie ook voor de politieke arena implica-
ties; actoren die hun bestaansrecht ontlenen aan die arena zullen het standpunt
van milieu- en consumentenorganisaties als 'opinion leaders' zeker meewegen.

Het feit dat het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel namens de
detailhandel snel na deze acties (en de Lickebaert-affaire) de substitutie van PVC-
verpakkingen afkondigt, kan in het kader van het substitutieproces inzake
leidingsystemen worden gezien als een bevestiging van de probleemformulering.

Het optreden van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel is een
voorbeeld van de coBrdinerende rol die een branche-organisatie in de economische
arena kan spelen met betrekking tot substitutieprocessen. Het Centraal Bureau
voor de Levensmiddelenhandel speelt een belangrijke rol in de substitutie van
PVC-verpakking. In de eerste plaats oefent het CBL druk uit op producenten van
levensmiddelen. In de tweede plaats verzamelt deze organisatie de noodzakelijke
gegevens, die haar leden kunnen benutten om substitutie te realiseren.

Het gemak waarmee deze substitutie verloopt kan worden verklaard uit de
macht die de detailhandel (marktleider Ahold voorop) bezit om producenten van
levensmiddelen te dwingen tot overschakelen, gekoppeld aan de relatief geringe
kosten die voor de detailhandel aan die omschakeling zijn verbonden. Door de
activiteiten van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel kunnen de te
maken kosten voor individuele leden ook nog eens worden geminimaliseerd.
Gegeven deze situatie is het niet vreemd dat het ministerie van VROM en de
milieu- en consumentenorganisaties, die streven naar substitutie van PVC(-
verpakking), zich onthouden van activiteiten. De 'werking van de markt' draagt
bij aan het realiseren van hun doelstelling.

De substitutie van PVC-verpakking biedt tevens inzicht in het optreden van de
Stuurgroep PVC en Milieu. Ten aanzien van de 'logic of membership' kan
worden opgemerkt dat de samenwerking op de proef wordt gesteld doordat een
specifiek produkt wordt aangevallen. In eerste instantie zijn ondernemingen die
niet zijn betrokken bij PVC-verpakkingen geneigd zich te distanti8ren van de
verpakkingsdiscussie. Dit terwijl een van de voornaamste uitgangspunten van de
Stuurgroep is dat achter deeldiscussies een gezamenlijk belang ligt. In dit verband
moet ook het zelfstandige optreden van Hoechst Holland worden geYnterpreteerd.

Voor de meeste leden van de Stuurgroep geldt, zoals voor Rovin al is opge-
merkt, dat telkens wordt afgewogen of een activiteit in het kader van de Stuur-
groep, of zelfstandig, zal worden ondernomen. Om die reden is het telkens een
punt van discussie of de Stuurgroep een bepaalde activiteit zal uitvoeren, of dat
individuele leden de verantwoordelijkheid daarvoor zullen nemen. De effectiviteit
van de Stuurgroep als belangenbehartigende organisatie is op dat moment beperkt.
Dit blijkt uit het feit dat zij niet exclusief optreedt als vertegenwoordiger van de
ondernemingen uit de PVC-industrie. Daardoor kunnen producenten, wiens
produkt voordelig uit de discussie komt, dit voordeel voor zichzelf houden. De
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FKS hanteert die strategie. Ondernemingen die dat willen, kunnen zelfstandig
politieke actie ondernemen. De publicatie van het zwartboek over de Consumen-
tenbond door Hoechst Holland is daarvan een voorbeeld.

Verder is ten aanzien van dit punt het feit dat chloorproducenten niet aan de
Stuurgroep PVC en Milieu deelnemen van belang. De achtergrond daarvan is
hierboven al aan de orde geweest. Het geeft eens te meer aan dat de Stuurgroep
niet in staat is de door haar gewenste ondernemingen aan zich te binden.

In de tweede plaats geeft deze discussie een indicatie met betrekking tot de
'logic of influence'. Gedurende 1989 doet de Stuurgroep verschillende pogingen
om met de milieubeweging in discussie te gaan. Tot het eind van 1989 weigeren
de milieu- en consumentenorganisaties te praten. Deze weigering wordt gemoti-
veerd uit het succes van de actie tegen PVC-verpakking.

De bijdrage van VROM aan de probleemformulering is dat PVC in verschil-
lende afvalstromen in de notitie Preventie en bergebruik van afualstoffen als
problematisch wordt genoemd.

In deze fase kan tevens de discussie over PVC, met als mogelijke uitkomst een
verbod, worden geplaatst. Alhoewel dit besluitvormingsmoment in de perceptie
van vele betrokkenen ook voor PVC-leidingsystemen gevolgen heeft, houden de
leidingproducenten zich afzijdig van deze gebeurtenis in de politieke arena. Dit is
illustratief voor een algemene tendens binnen de PVC-keten. Ondernemingen die
betrokken zijn bij toepassingen die niet in de aandacht van de overheid en/of
milieu-organisaties staan, houden zich afzijdig van de Stuurgroep PVC en Milieu,
en proberen hun 'succes' te monopoliseren. De FKS draagt om die reden zelfstan-
dig het inzamelingsinitiatief uit. Toepassingen die wel in de belangstelling van
overheid en/of milieu-organisaties staan zoeken de Stuurgroep juist op.

Deze gebeurtenis geeft tevens de betrokkenheid van de politiek weer. Op basis
van acties van de milieu- en consumentenorganisaties, en de daarop volgende
aandacht voor de milieu-effecten van PVC-verpakkingen, ondernemen leden van
de Tweede Kamer activiteiten in de vorm van vragen aan de minister en het
indienen van moties. Deze gebeurtenissen voeren de druk op de betrokken
actoren, zowel het ministerie van VROM als de betrokken ondernemingen,
aanzienlijk op.

Ten aanzien van de eerste fase van het substitutieproces kan de conclusie
worden getrokken dat activiteiten van verschillende actoren zowel in de beleids-
arena als in de economische arena plaatsvinden. Daarbij hebben niet alle activitei-
ten rechtstreeks betrekking op leidingsystemen. De substitutie van PVC-verpak-
kingen, en in het verlengde daarvan de politieke discussie over een verbod op
kortcyclisch PVC, kunnen worden gezien als een afzonderlijk substitutieproces
dat zich afspeelt in een afgebakende economische en beleidsarena. In deze arena's
spelen actoren een rol die ook zijn betrokken bij het substitutieproces inzake
leidingsystemen. Deze actoren koppelen bovendien in hun strategie de substitutie
van PVC-verpakkingen aan de discussie over leidingsystemen. Om die reden
kunnen de gebeurtenissen en uitkomsten in die afzonderlijke arena's worden
gezien als een onderdeel van deze eerste fase in het substitutieproces inzake
leidingsystemen.
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In de periode 1989-1990 wordt een alternatief voor de eenmalige PVC-leiding-
systemen ontwikkeld. Daarbij vervult de grootste producent, Wavin, een spilfunc-
tie. Op basis van eerder opgedane ervaring met retoursystemen en de recycling
van afgedankte produkten, alsmede een duidelijke strategie, wordt door Wavin een
retoursysteem voor afgedankte leidingsystemen uitgewerkt. Daarbij wordt de
samenwerking gezocht met andere ondernemingen in de bedrijfstak. De al
bestaande branche-vereniging FKS, waarvan Wavin KLS de voorzitter levert,
vormt daarvoor het aanknopingspunt. Deze samenwerking is gebaseerd op een
voor alle betrokkenen gunstige ruil. Wavin verkrijgt door samenwerking een -
potentiBle - dekking van het overgrote deel van de markt voor het retoursysteem.
De overige ondernemingen kunnen profiteren van de kennis en ervaring van
Wavin. Voor alle ondernemingen geldt als voordeel dat zij zich met dit initiatief
als milieubewust kunnen profileren. Zeker voor de kleinere ondernemingen, die
zelfstandig niet tot een retoursysteem kunnen komen, is dat een voordeel. Voor
de grotere ondernemingen spelen economische motieven ook een rol ten aanzien
van de inzet van regranulaat. Zoals Wavin met haar succes al langer aantoont zijn
voordelen verbonden aan de inzet van dit materiaal. Bovendien is deze samenwer-
king voordelig omdat gezamenlijk kan worden gezocht naar technieken om het
ingezamelde materiaal te verwerken tot nieuwe grondstof. Wavin vormt tevens de

spil in de communicatie van dit initiatief naar bijvoorbeeld milieu-organisaties.
Dit retoursysteem wordt ontwikkeld lang voordat met het ministerie van

VROM in een briefwisseling afspraken worden vastgelegd. Daarom kan hier niet
worden gesproken van activiteiten in reactie op regelgeving die in de beleidsarena
tot stand is gekomen. Deze 'regels' moeten veeleer worden gezien als de forma-
lisering van een initiatief dat binnen de economische arena is ontplooid.

Aansluitend op het opzetten van een inzamelingssysteem wordt door de drie
grote leidingproducenten onderzoek gedaan naar de wijze waarop het gerecyclede
materiaal in eigen produkten kan worden verwerkt. Daarbij werken Wavin en
Dyka samen, terwijl Draka Polva afzonderlijk de ontwikkeling van een dergelijk
produkt aangaat. Alle producenten zoeken de oplossing in een zelfde soort buis,
bestaande uit drie lagen. Binnen de Belgische multinational, waarvan Draka Polva
deel uitmaakt bestaat kennis over zo'n buis. Deze onderneming denkt daarom een
concurrentievoordeel te kunnen behalen door zelfstandig te opereren in de
produktontwikkeling.

Naast de genoemde initiatieven wordt door Deltaplast geheel autonoom een
inzamelings- en recycling-initiatief ontplooid. De reden voor deze autonome
opstelling, die in een latere fase ook het promoten van het door de milieube-
weging voorgestane alternatief van kunststofbuizen, leidingen van PPC, omvat, is
niet duidelijk.

De fase van inventarisatie, beoordeling en selectie van alternatieven bevat, voor
zover die in de economische arena plaatsvindt, niet de fundamentele beslissing of
PVC in zijn algemeenheid niet beter door alternatieven kan worden vervangen.
De reden daarvoor ligt in eerste instantie in het feit dat dit besluitvormingsmo-
ment bestaat uit acties van ondernemingen die bij de produktie en de verwerking
van PVC zijn betrokken. Zeker voor de initiatiefnemers van deze activiteiten, de
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twee PVC-producenten die Nederland telt, is dat begrijpelijk. Het is echter niet
zonder meer vanzelfsprekend dat verwerkers van PVC op hetzelfde standpunt
staan, zeker wanneer, zoals in het geval van leidingsystemen, die producenten ook
alternatieven voor de betreffende PVC-toepassing in hun produktenpakket voeren.
De verklaring voor dit standpunt moet - naast de kosten die een verschuiving naar
alternatieven ook voor deze ondernemingen met zich meebrengt - worden gezocht
in de intensieve relatie die tussen de producenten van kunststofleidingsystemen en
de producenten van PVC bestaat. De toepassing van PVC in de bouwmarkt is een
belangrijke, en elke PVC-producent heeft in haar onderneming een deelneming
(vaak 100%) in een producent van leidingsystemen.

Het is te eenvoudig om deze houding eVC staat zelf niet ter discussie) af te
doen als het negeren van milieu-effecten van produkten. Verschillende respon-
denten geven aan dat binnen de kunststof-industrie een gemeenschappelijke

perceptie bestaat waarin de grote voordelen van kunststof voor de samenleving
een voorname rol spelen. Een voorbeeld is de introductie van de plastic vuilniszak
in 1972, ter vervanging van de vuilnisemmer. Dit werd door veel partijen in de
samenleving als een vooruitgang gezien. Belangrijk is dat gezondheids- en milieu-
problemen die met - de produktie van - kunststoffen samenhingen, door onder-
nemingen in de bedrijfstak primair werden gezien als technische problemen. De
technische overwinning van de problemen rond VC (zie pagina 138) versterkten
het idee dat de kunststofindustrie door zelfregulering en technische oplossingen
milieuvraagstukken als gevolg van produkten en produktieprocessen kan oplossen.

Indicatief is dat de maatschappelijke discussie over PVC, zoals die in deze case
is beschreven, door het merendeel van de respondenten uit de betrokken industrie
wordt gekarakteriseerd als een 'op emoties gebaseerde discussie'. Men ziet het als
een belangrijke taak van de industrie om correcte gegevens te verstrekken om die
discussie te 'objectiveren'. Meestal gaat deze karakterisering gepaard met de
zelfkritiek dat ondernemingen in de chemische en kunststofindustrie zich te lang
hebben onttrokken aan het verstrekken van dergelijke informatie.

Een al bestaand verband bij de NFK vormt het startpunt voor de gezamenlijke
activiteiten van verschillende ondernemingen uit de PVC-keten. Belangrijke
afwezigen in de Stuurgroep PVC en Milieu zijn de grondstofproducenten. Om die
reden richt de inventarisatie van de Stuurgroep zich niet op die fase van de
produktlevenscyclus. Desondanks kan de Stuurgroep PVC en Milieu, zeker in het
begin van haar bestaan, om twee redenen worden gezien als een innovatieve
organisatie. In de eerste plaats wordt op een zeer open manier informatie verza-
meld en gecommuniceerd over de milieu-effecten van produkten, waarbij overleg
met overheidsinstanties en milieu- en consumentenorganisaties wordt nagestreefd.
In de tweede plaats wordt daarbij de aandacht niet beperkt tot 68n schakel van de
produktketen; de Stuurgroep organiseert een aantal schakels uit de totale produkt-
keten.

De strategische discussie kunststofafval loopt parallel aan de activiteiten van de
Stuurgroep. Deze discussie, die hierboven is gekarakteriseerd als het formuleren,
beoordelen en selecteren van ahernatieven kan worden gesitueerd binnen de beleids-
arena, en heeft niet specifiek betrekking op PVC of op leidingsystemen, maar op
kunststofafval in verschillende vormen. Naast enkele andere betrokken onderne-
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mingen vormt de NFK hier lange tijd de door het ministerie van VROM zelf
gekozen centrale gesprekspartner. Via deze branche-organisatie worden individuele
ondernemingen betrokken op basis van hun expertise op deelterreinen. Het door
verschillende respondenten benadrukte niet optimale functioneren van de NFK
heeft tot gevolg dat bij veel ondernemingen de - relevantie van de - strategische
discussie onvoldoende bekend is. Tevens leidt het tot vertraging, omdat pas in de
loop van het project blijkt dat beter kan worden gewerkt in deelprojecten. Voor
leidingsystemen leidt dit project uiteindelijk tot een briefwisseling tussen de FKS
en het ministerie van VROM waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot
het opzetten van een retoursysteem voor kunststoffeidingsystemen.

Tot deze fase moet ook de Pr6-studie worden gerekend; het gaat om een be
oordeling van alternatieve kunststo»idingsystemen. Deze beoordeling vindt plaats in
een relatief afgescheiden deel van de beleidsarena, namelijk het deel waar de
ontwikkeling van produktenbeleid van VROM plaatsvindt. Voor de betrokken
afdeling is deze studie onderdeel van de ontwikkeling van instrumenten voor
produktbeleid. Als mede-opdrachtgever kan deze afdeling zelf bepalen wie bij de
begeleiding van de studie wordt betrokken. Wel zijn overheidsorganisaties in dit
verband aan een aantal regels gebonden, zoals blijkt uit de uitspraak van de
Ombudsman. Belangrijk is dat, ondanks het oordeel van de Ombudsman, de
studie, de gedachten beinvloedt van actoren in de beleids- en economische arena.
Dit wordt versterkt doordat sommige actoren het rapport gebruiken om hun
standpunt kracht bij te zetten. Het feit dat de leidingproducenten er alles aan doen
om de publikatie van de studie onder de vlag van VROM te voorkomen, wijst op
de symbolische werking van deze activiteit van VROM (die niet specifiek op
regelgeving betrekking heeft).

Het is opvallend dat de leidingproducenten voor een deel steunen op de Stuur-
groep PVC en Milieu in hun activiteiten in reactie op deze gebeurtenissen. Waar
bij het communiceren van de start van het inzamelingssysteem bewust is gekozen
voor het ontwijken van de Stuurgroep, wordt deze organisatie nu opgezocht. Dit
is een voorbeeld van de strategische mogelijkheden die de aanwezigheid van
meerdere belangenorganisaties voor individuele ondernemingen met zich mee-
brengt. Met deze veranderde opstelling van de leidingproducenten treedt voor de
Stuurgroep een 'eensgezinde' periode aan met betrekking tot belangenbehartiging;
gezamenlijk wordt besloten tot een strategieverandering in die belangenbeharti-
ging. Deze strategieverandering van de Stuurgroep is een voorbeeld van de feed-
back-loop tussen uitkomst en - eigen - ideeBn en doelen.

Overigens moet het belang van een dergelijke studie niet worden onderschat.
Verschillende actoren (zoals de SEV) en gemeenten baseren hun adviezen en beleid

op deze studie. Ook voor de actie van de milieu-organisaties vormt deze studie
een basis.

De afspraken die worden gemaakt kunnen voor ten dele worden gezien als het op
de markt bouden van een ahernati  Voor de leidingproducenten is het van belang

dat gebruikers van leidingsystemen zoveel mogelijk gebruik maken van hun
retoursysteem. Enkele van de afspraken, zoals die waarin het ministerie van
VROM zegt het retoursysteem te zullen inbrengen in de maatregelen die voor de
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bouw- en sloopsector worden geformuleerd, vormen een geslaagde poging van de
leidingproducenten om via de beleidsarena de gedragsalternatieven van gebruikers
van leidingsystemen in te perken. Bovendien is sprake van een zeer effectieve
manier om dat te bereiken. In plaats van het overreden van de grote hoeveelheid
actoren die bij de materiaalkeuze in de bouw zijn betrokken, of het stuk voor
stuk trachten te veranderen van de regels die ten aanzien van die keuze gelden,
wordt door de overeenkomst met het ministerie bereikt dat via het implemen-
tatieplan bouw- en sloopafval zonder verdere inspanning alle regels die relevant
zijn worden aangepast. Hierbij moet worden aangetekend dat de uitvoering van
die afspraken niet vanzelfsprekend is. Uit de Model-verordening die door de VNG
is geformuleerd, en waarin het recyclingsysteem van de FKS niet is meegenomen,
blijkt dat niet alle in het implementatieplan neergelegde afspraken worden
nagekomen.

Desondanks kunnen de afspraken die de FKS maakt met het ministerie van
VROM worden gezien als een resultaat dat voor beiden positief is. Voor de FKS
betekenen zij een legitimatie van het retoursysteem, en de mogelijkheid om de
gedragsalternatieven van afnemers in te perken. Voor het ministerie zijn de
afspraken een welkom succes in het kader van een moeizaam verlopen beleids-
traJect.

De inspanningen van de grote producenten van leidingsystemen binnen de
economische arena om normen voor leidingsystemen te veranderen, kunnen
worden gekarakteriseerd als een poging om PVC-leidingsystemen, waarin regene-
raat is verwerkt, op de markt te brengen en houden. In het verlengde daarvan
willen zij PVC-leidingsystemen als zodanig op de markt houden. Hiermee is het
dubbele karakter van kwaliteitsnormen aan de orde. Enerzijds hebben normen
betekenis als een efficiEntie-verhogend mechanisme. Zij verlagen de transactiekos-
ten voor de producenten en afnemers van leidingsystemen. Anderzijds kunnen zij
worden benut om de markt in de greep te krijgen. Een soortgelijke redenering
gaat op voor de branche-organisaties die worden gevormd door aannemers van
sloopwerken en ondernemingen die zich bezighouden met de het sorteren en
breken van bouw- en sloopafval. Door middel van het opstellen van gedragscodes
en certificering trachten de bij deze organisaties aangesloten ondernemingen de
kwaliteit van hun activiteiten, en daarmee de aantrekkelijkheid ervan, te verhogen.
Tevens worden ondememingen die geen lid zijn in een dergelijke opzet buitenge-
sloten.

De volgende fase in het substitutieproces Cher»muleren van bet probleem) wordt
in Nederland gel[nitieerd door Vereniging Milieudefensie. Voor de overige
betrokken actoren in de beleidsarena en de ondernemingen die bij de produktie
van PVC zijn betrokken vormt die herformulering overigens geen verrassing. Dat
PVC mede wordt aangevallen omdat dit materiaal volgens VMD 'de kurk is
waarop de chloor-industrie drijft' is bij met name internationaal opererende
ondernemingen al langer bekend; zij zijn dit argument in andere landen (met
name Duitsland) al eerder tegengekomen.

De systematische en expliciete wijze waarop VMD de actie voert noopt Akzo
als grootste chloorproducent van Nederland tot een reactie. Deze onderneming
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onderneemt diverse activiteiten, echter zonder daarbil de relatie te leggen met
PVC. Deels worden activiteiten zelfstandig ondernomen; de studie die door
McKinsey wordt uitgevoerd wordt door Akzo bij de VNCI ondergebracht.

In termen van het conceptueel model van deze studie kan deze fase als volgt
worden geinterpreteerd. Aanvankelijk vormen de milieu-effecten van (afzonderlij-
ke) PVC-toepassingen het beleidsprobleem dat de basis vormt voor de activiteiten
van actoren. Dit perspectief bepaalt ook mede de afbakening van de beide arena's.
De actie van de milieu-organisaties kan worden gezien als een poging om, door
middel van een herformulering van het probleem, de arena te verbreden rot alle

toepassingen van chloor. Deze verandering in de 'causale verantwoordelijkheid'
leidt tot een aanpassing van de 'politieke verantwoordelijkheid'. Chloorproducent
Akzo is onderwerp van die herdefinitie. In haar strategie in reactie op deze poging
tot herdefinifring tracht Akzo de chloorproblematiek onderwerp te maken van
een afzonderlijke arena. Evenals de FKS ziet deze onderneming nadelen in een
verbinding van haar activiteiten met de totale PVC-problematiek.

Door middel van een actie trachten de milieu-organisaties het gebruik van PVC in
de toepassing leidingsystemen te problematiseren. Deze actie richt zich in hoofd-
zaak op actoren uit de produktketen, in het bijzonder de gebruikers van PVC-
leidingsystemen. Overheidsinstanties zoals gemeenten en de RGD worden primair
in hun rol als actoren in de economische arena benaderd. Deze orientatie vloeit
voort uit de inschatting dat de actoren die in de beleidsarena een initierende rol
kunnen spelen (i.c. de Tweede Kamer en het ministerie van VROM) als gevolg

van gemaakte afspraken niet meer tot actie kunnen overgaan.
Saillant detail is dat Natuur en Milieu in de voorbereiding van deze actie

gebruik maakt van informatie die door Deltaplast wordt verschaft. Alhoewel dit
moeilijk is aan te tonen wijst dit punt, evenals de overname enige tijd later van
deze onderneming door de LVM, op concurrentieverhoudingen die in dit substitu-

tieproces een rol spelen.

De tabel op de volgende bladzijde (8.3.) geeft een samenvatting van de boven-
staande analyse van het proces van milieugerichte produktsubstitutie inzake PVC-

leidingsystemen.
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FASE ECONOMISCHE ARENA BELEIDSARENA

probleem- - actie tegen PVOverpakking - initiatief formuleren regels
formulering SNM, VMD, CB, KK 1,<ROM

- discussie over PVC-verbod
in de Tweede Kamer

ontwikkeling - inzamelingsstructuur
alternatief FKS

- drie-lagen buis                                       -
Wavin, Draka Polva, Dyka

- autonoom initiatief
Deltaplast

beoordeling/ - rapport PVC en ketenbeheer - strategische discussie kunst-
selectie Stiturgroep PVC en Milieu stofafval

alternatieven Hoofdafteling P/H,  VMD,
NFK

- Prbstudie
IPBC, RGD

- procedure Ombudsman
VROM, St:™rgroep PVC
en Milieu

probleemformule- - chloordebat - overleg in DOCI
ring 1,MD, Waddenverenidng I/NCI, i/ROM

- symposium Akzo
- studie VNCI

op de markt - aanpassing normen - briefwisseling
houden Wavin, Draka Polva, FKS, Hoofdafdeling P/H

waterleidingbedrijven

probleemformule- - actie tegen PVC-leiding-
ring systemen                                                           -

SNM

Tabel 8.3. Fasen in bet substitutieproces in de verscbillende arena's



9.   case II: polycarbonaat melkverpakking

In dit hoofdstuk wordt het substitutieproces inzake de verpakking van
dagverse melk in de periode 1988 - 1993 beschreven, evenals de economische
en beleidsarena waarbinnen dat proces zich heeft afgespeeld. Naast de in 1988

gebruikte verpakkingsvormen (de glazen fles en de kartonnen verpakking)
wordt aandacht besteed aan een alternatief, de polycarbonaat melkfles. De
indeling van dit hoofdstuk komt overeen met die van het vorige hoofdstuk:
na een beschrijving van de materiaalstromen (paragraaf een) wordt uiteenge-
zet op welke wijze de economische activiteiten rond dit produkt in 1988
werden geco8rdineerd (paragraaf twee). Vervolgens wordt     in de derde

paragraaf het substitutieproces beschreven. Tenslotte wordt deze casus

geanalyseerd aan de hand van het in hoofdstuk vijf gepresenteerde conceptu-
eel model (paragraaf vier).

1.    Beschrijving van de levenscyclus in termen van materiaalstromen

produktie van polycarbonaat
Polycarbonaat is een thermoplastische kunststof. Het is een polymeer van
bifenol A, een stof waarvan de grondstoffen fenol en aceton zijn. De poly-
merisatie van bifenol A tot polycarbonaat vindt plaats met behulp van
fosgeengas. Dit gas is het resultaat van een reactie tussen chloor en koolmo-
noxyde. Bij de produktie van polycarbonaat wordt tevens gebruik gemaakt
van het oplosmiddel dichloormethaan. Er bestaan andere processen voor de
produktie van polycarbonaat; het hier - grofweg - geschetste is het proces
zoals dat door GE Plastics in Nederland wordt toegepast.

Het basismateriaal polycarbonaat kan door smelten en extrusie direct tot
platen en film worden gemaakt; tevens kunnen door additieven toe te voegen
materialen met specifieke eigenschappen worden verkregen. Het materiaal
heeft een aantal aantrekkelijke eigenschappen zoals grote slagvastheid,
behoud van mechanische eigenschappen bij relatief hoge temperaturen, een
transparantheid die gelijk is aan die van glas, en een goede vermengbaarheid
met andere kunststoffen.

Polycarbonaat is een 'engineering plastic', dat wil zeggen een kunststof die
wordt gebruikt voor technologisch hoogwaardige toepassingen met een lange
levensduur. Voorbeelden zijn autobumpers en compact discs. Daarnaast kan
het materiaal worden toegepast als drankverpakking; in de Verenigde Staten
gebeurt dat al gedurende langere tijd. De toepassing van polycarbonaat die in
deze case centraal staat is die als verpakking voor zuivelprodukten, in het
bijzonder melk. Het gaat hier om een potentiile toepassing: bij het begin van
de bestudeerde periode werden voor de verpakking van melk kartonnen

pakken dan wel glazen flessen gebruikt.
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produktie van kartonnen melkverpakkingen
De benaming kartonnen verpakking is misleidend, omdat sprake is van een
zogenaamde laminaatverpakking. De verpakking bestaat namelijk uit (ge-
bleekt) karton waarop een laagje poly-etheen en een coating is aangebracht.
Het gaat hier uitsluitend om de verpakking voor dagverse melk. De karton-

nen drankverpakking voor zuivel die lang houdbaar is zonder koeling (de
zogenaamde UHT-verpakking) bevat een aanvullend laagje aluminium.

Eigenlijk moet worden gesproken over een verpakkingssysteem, dat naast
de verpakkingen ook de afvulapparatuur omvat. Bij het proces van verpak-
ken wordt in sommige proc6d6s de verpakking aangeleverd op rollen; de
verpakking wordt pas gevormd op het moment dat het produkt wordt
verpakt.

produktie van glazen melkverpakkingen
Glas wordt vervaardigd uit een mengsel van glasscherven, zand, kalk en soda.
In Nederland bestaat de helft van de grondstoffen voor glas uit glasscherven.
De inzet van glasscherven in het produktieproces kent geen technische
limiet. De belangrijkste milieubelasting van de produktie van glas en glaspro-
dukten komt voort uit de grote hoeveelheid energie die daarvoor nodig is.

bergebruik van melkverpakkingen
In 1988 speelde voor de verpakkingen die in deze case centraal staan herge-
bruik op verschillende manieren een rol. De glazen melkverpakking werd
voor een belangrijk deel hergebruikt. De kartonnen melkverpakking wordt
voor een deel door consumenten in de 'normale' afvalstroom gedeponeerd;
voor een klein deel wordt deze bij het oud papier ingezameld. Vanwege de
kunststof die in de melkverpakking aanwezig is wordt het karton niet
gerecycled; de melkpakken komen als afval uit de recyclingsfabriek. Tenzij
deze pakken goed zijn schoongespoeld kunnen zij ook een bacteriologische
verontreiniging veroorzaken bij de produktie van gerecycled papier.

afvalvenuijdering
In 1986 werd 5.5 miljoen ton huishoudelijk afval geproduceerd. 1.1 miljoen
ton daarvan is verpakkingsafval, dat verdween in de glasbak, stortplaatsen en
afvalverbrandingsinstallaties. In 1988 bestond 38 kiloton van deze afval-
stroom uit kartonnen drankverpakkingen. Naast melkverpakkingen gaat het
om verpakkingen voor andere zuivelprodukten en vruchtensap.

2.    Organisatie van de produktketen

Bij de analyse van verpakkingen vanuit het perspectief van een produktketen
is in feite sprake van het samenkomen van twee ketens: die van de verpak-
king en die van het te verpakken produkt. Alhoewel de eerste keten hier
centraal staat, is het noodzakelijk dat tevens aandacht wordt besteed aan het
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'voortraject' van het te verpakken produkt.

produktie ·uan consumptiemelk
Melk wordt in Nederland geproduceerd door een groot aantal melkveehoude-
rijen. Het merendeel van deze melkproducenten heeft zich verenigd in
co8peraties. Deze co8peraties houden zich namens de melkproducenten bezig
met het bewerken en verpakken van de melkprodukten, en streven daarbij
niet naar winst, maar naar het uitbetalen van een zo hoog mogelijke prijs aan
de leden, de melkveehouders. In ruil daarvoor zijn de leden verplicht hun
melk aan hun co8peratie te leveren.

De zuivelindustrie verwerkt koemelk tot melk en zuivelprodukten zoals
bijvoorbeeld consumptiemelk, kaas, melkpoeder en boter. De totale melkpro-
duktie in Nederland wordt nagenoeg volledig door de zuivelindustrie ver-
werkt. In 1987 was veertien procent daarvan bestemd voor consumptiemelk
en consumptiemelkprodukten. Consumptiemelk(-produkten) worden voor
ongeveer tachtig procent zgn. 'dagvers' geleverd aan de handel. De overige
consumptiemelkprodukten worden zodanig behandeld dat deze langdurig
zonder koeling houdbaar zijn.

Op 1 januari 1988 waren honderdenacht bedrijven werkzaam in deze
industrie, georganiseerd in vierendertig ondernemingen. Negenentachtig van
die bedrijven hebben een codperatieve organisatievorm, de overige bedrijven
zijn particuliere ondernemingen. Twee van deze particuliere ondernemingen
gaan in de loop van 1988 een fusie aan waarbij de onderneming Menken van
Grieken wordt gevormd. Omdat Melkunie in de periode voorafgaand aan de
fusie in ruil voor steun aan de beide ondernemingen aandelen heeft ontvan-
gen bezit deze co8peratie veertig procent van de aandelen van de nieuw
gevormde onderneming.

Naast het bereiken van een minimale schaalgrootte wordt deze fusie
ingegeven door de concentratietendens die zich gedurende de jaren tachtig in
de zuivelindustrie voordoet. In 1979 waren nog 64 ondernemingen actief.
Naast effici8ntie-overwegingen speelde een daling van de melkproduktie als
gevolg van de superheffing daarbij een rol. Tegelijkertijd is het aantal
particuliere ondernemingen gedaald. Met de voortschrijdende concentratie
verdwijnt ook meer en meer de regionale binding van zuivelondernemingen.

In 1988 werd tachtig procent van de totale melkaanvoer verwerkt door
vier co6peratieve ondernemingen: DMV-Campina, Melkunie Holland,
Coberco en Noord-Nederland.

Dit proces van concentratie zet zich gedurende de onderzoeksperiode
voort. In 1989 gaan DMV Campina en Melkunie Holland een fusie aan.
Alhoewel hiermee de grootste Nederlandse zuivelonderneming ontstaat,
verloopt de fusie in die zin slecht dat vijfhonderd leden van Melkunie
Holland uit onvrede met de lagere melkprijs die de nieuwe onderneming gaat
uitbetalen, overstappen naar andere co8peraties. Het uittreegeld dat zij
moeten betalen wordt op de koop toe genomen. Ondanks het feit dat in de
afgelopen jaren vele kleine zuivelondernemingen door 'de grote drie' zijn
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opgekocht, zijn er nog voldoende co6peraties over die op basis van een
hogere toegevoegde waarde een hogere melkprijs kunnen betalen.

In 1990 gaan de noordelijke co6peraties Noord-Nederland en ccFriesland
een fusie aan. Het nieuwe concern krijgt de naam Friesland/Frico Domo.

In februari 1992 starten Friesland/Frico Domo en Coberco een onderzoek
naar de mogelijkheden van een fusie. Daaruit blijkt dat voordelen vallen te
behalen, maar dat de kosten op korte termijn te hoog zijn. Daardoor zou de
prijs die de te vormen cotlperatie aan de leden zou kunnen uitbetalen dalen.
Beide ondernemingen achten, mede als gevolg van de ervaring van Melkunie,
het gevaar refel dat leden in dat geval zullen overstappen naar kleinere
codperaties, die een hogere prijs kunnen betalen. Deze druk van leden is
toegenomen als gevolg van de schaarste aan melk die een effect is van de
superheffing. Alhoewel de fusie wordt afgeblazen kondigen beide onderne-
mingen aan in de toekomst intensiever te zullen gaan samenwerken. Analis-
ten merken op dat een fusie op termijn onvermijdelijk is, willen beide
ondernemingen op de Europese markt blijven meetellen. Alleen grote
concerns zijn financieel in staat te concurreren op de Europese markt van
merkartikelen.

In 1991 is de omzet van de drie grootste Nederlandse zuivelonderne-
mingen als volgt: Campina Melkunie: ongeveer 5 miljard, Friesland/Frico
Domo: 4 miljard en Coberco: 3.8 miljard gulden. Deze ondernemingen
kunnen als volgt worden gerangschikt naar hun afnemend belang in con-
sumptiemelk: Campina Melkunie, Menken van Grieken, Coberco en Frie-
sland/Frico Domo.

De Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (FNZ) bundelt de provinciale
bonden van co6peratieve zuivelbedrijven, en is daarmee de belangrijkste
werkgeversorganisatie in deze sector, waarin overigens een groot aantal rond
deelbelangen georganiseerde organisaties optreden. Daarnaast is in deze
branche een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie actief: het Produktschap
voor Zuivel. Deze organisatie bestrijkt de gehele bedrijfskolom en kan aange-
sloten ondernemingen dwingend regels opleggen op onder meer het gebied
van mededinging en loonvorming.

produktie van melkve,pakkingen
De kartonnen melkverpakking wordt door verschillende ondernemingen
geleverd aan zuivelproducenten. De Zweedse multinational Tetra Pak Neder-
land, Elopak en Combibloc zijn daarvan de belangrijkste. Soortgelijke

verpakkingen worden gebruikt voor verschillende andere zuivelprodukten,
zoals bijvoorbeeld vla en yoghurt. Tetra Pak Nederland is een dochteronder-
neming van het Zweedse concern AB Tetra, wereldwijd de grootste produ-
cent van kartonnen drankverpakkingen. Tetra Pak Nederland produceert de
helft van alle verpakkingen die door zuivelproducenten worden afgenomen.
Daaronder vallen ook de zogenaamde UHT-verpakkingen. Tevens verhuurt
deze onderneming een groot deel van de afvulapparatuur die nodig is om het
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produkt Ie verpakken aan de zuivelproducenten.
De melkkartonleveranciers zijn verenigd in de European Milk and Juice

Carton Producers Association (EMC). Deze belangenvereniging heeft een
Nederlandse afdeling: EMC Nederland.

De relatie tussen Tetra Pak en de vijf zuivelproducenten aan wie zij levert
is behoorlijk intensief. Regelmatig wordt overleg gevoerd over de technische
en economische haalbaarheid van nieuwe verpakkingsvormen. De zuivelco-
operaties hebben langlopende contracten met Tetra Pak. Daarbij wordt de
afvulapparatuur door deze onderneming aan de zuivelproducenten verhuurd.
Overigens is de wijze waarop Tetra Pak de relatie met haar afnemers vorm-
geeft gedurende de onderzoeksperiode onderwerp van onderzoek door de
Europese Commissie. Op basis van een klacht van concurrent Elopak naar
aanleiding van gebeurtenissen op de Italiaanse markt komt de Europese
Commissie tot de conclusie dat Tetra Pak al een aantal jaren met behulp van
verscheidene constructies de markt afschermt voor concurrenten. Een
belangrijk deel van deze constructies is gebaseerd op het virtuele monopolie
dat Tetra Pak bezit op de markt voor UHT-verpakkingssystemen. Hierbij is
van belang dat enkele van de afnemers van Tetra Pak in de zuivelindustrie
tevens actief zijn op de markt van vruchtensappen, waar de UHT-verpak-
kingsvorm ook wordt gebruikt.

Binnen de Nederlandse glasindustrie houden twee ondernemingen zich bezig
met verpakkingsglas. De N.V. Vereenigde Glasfabrieken levert de glazen
melkverpakking aan de zuivelproducenten. Deze onderneming heeft tevens

belangen in ondernemingen die complementaire produkten produceren, zoals
kunststof bekers, sluitingen, en verpakkingsmachines.

Zoals in de inleiding is aangegeven wordt deze produktketen beschouwd
vanuit het perspectief van een potentifle aanbieder van een melkverpakking
van polycarbonaat. Deze aanbieder is General Electric Plastic Europe, onder-
deel van GE Plastics, een van de divisies van de Amerikaanse multinational
General Electric. In Bergen op Zoom is, naast een omvangrijke produk-
tielokatie, het Europese hoofdkantoor gevestigd. De Europese organisatie
vormt een driedimensionale matrix, met verschillende kunststoffen, functies,
en geografische gebieden op de assen. GE Plastics is wereldwijd marktleider
op het gebied van 'engineering plastics' waaronder ook polycarbonaat valt.

De Stichting Verpakking en Milieu (SVM) is een organisatie die ondernemin-
gen uit de verpakkingsketen vertegenwoordigt. Deze keten omvat niet alleen
verpakkingsproducenten, maar tevens de gebruikers van verpakkingen en de
detailhandel. De SVM is in 1971 opgericht door onder anderen Albert Heijn
en Anton Dreesman. Hun motivatie daarvoor was de discussie die in de
Verenigde Staten (waar zij ook opereerden) werd gevoerd over zwerf-afval.
Het doel van de SVM was in die eerste periode het op pro-actieve wijze
bijdragen aan de oplossing van het zwerf-afval probleem in Nederland. Tot
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aan het begin van de onderzoeksperiode was de SVM een kleine organisatie.
Vanaf de oprichting was echter het uitgangspunt dat de Stichting de gehele
verpakkingsketen zou vertegenwoordigen: van materiaalproducenten,
verpakkers tot (detail-)handel.

De SVM heeft de volgende doelstellingen: (1) het behartigen van de
belangen van de leden met betrekking tot vraagstukken van verpakking en
milieu, (2) het helpen bevorderen dat het milieu zo min mogelijk wordt
belast bij het vervaardigen, het gebruik en de afvalverwerking van verpak-
king, en 0) het geven van voorlichting aan de leden over ontwikkelingen in
binnen- en buitenland op politiek, wetgevend en sociaal gebied ten aanzien
van vraagstukken van verpakking en milieu.

distributie van Terpakte daguerse melk
De distributie van verpakte melkprodukten vindt plaats via twee kanalen. De
belangrijkste route is de detailhandel. Zeven procent van de omzet van
Albert Heijn, de marktleider, bestaat uit zuivel. Een ander distributiekanaal
is de ambulante zuivelhandelaar (melkboer). In 1990 vond iets meer dan
zestig procent van de wekelijkse bestedingen aan levensmiddelen plaats in -
landelijke en regionale - supermarkten, en ruim een kwart in warenhuizen.
Kleine kruidenierszaken, de ambulante handel en speciaalzaken vormen
derhalve slechts een klein deel van de distributiekanalen van levensmiddelen.

De relatie tussen de grote zuivelproducenten zoals Campina/Melkunie, en
de detailhandel is intensief: een nieuw produkt of verpakking wordt aan hen
voorgelegd. Zij hebben een belangrijke stem, omdat zij de schakel vormen
tussen de zuivelproducenten en de consument.

Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) heeft dertig
leden, die samen achtennegentig procent van de ondernemingen in de levens-
middelendistributie vertegenwoordigen. Het gaat om supermarkten en de
parallelhandel; speciaalzaken (kaashandel, slager e.d.) vallen buiten deze
categorie. De helft van de levensmiddelen die door de leden worden verhan-
deld zijn versprodukten. Binnen het CBL worden besluiten genomen door
het Bestuur, dan wel door de jaarlijkse ledenvergadering.

Het CBL kent vier Stuurgroepen. Een daarvan is de Stuurgroep Consu-
mentenzaken en kwaliteitsbeleid. De Stuurgroepen zijn samengesteld uit
specialisten van de leden van het CBL. Daarbij wordt rekening gehouden
met de verdeling over grootwinkelbedrijven, filiaalhouders en zelfstandigen.
Voor bepaalde onderwerpen kan de Stuurgroep een Werkgroep instellen.
Alhoewel de leden van het Centraal Bureau voor de levensmiddelenhandel
kunnen worden ingedeeld in bovengenoemde categorie8n is er geen grote
diversiteit in belangen; alle leden hebben dezelfde consument, en leveren
dezelfde produkten. Het verschil zit hoofdzakelijk in het tempo waarin men
bepaalde zaken wil doorvoeren. Grote ondernemingen zijn daarbij niet altijd
voorstander van een hoog tempo.

In de organisatie van het CBL neemt de Stuurgroep Onderzoek en
Ontwikkeling een belangrijke plaats in. Deze Stuurgroep tracht, onder meer
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door het onderzoek "Consumententrends" uit te voeren, de wensen van de
consumenten in kaart te brengen. Wanneer daar bijvoorbeeld milieugerichte
eisen naar voren komen, dan wordt daar door de andere Stuurgroepen op
ingehaakt.

Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel ziet de aandacht voor
het milieu als een eigen verantwoordelijkheid, die ook door de leden moet
worden genomen. Het CBL speelt een rol door het formuleren van beleids-

standpunten op concrete punten zoals cfk's en PVC. Zoals in het vorige
hoofdstuk is beschreven kan deze organisatie ook de uitvoering van zo'n
standpunt co6rdineren.

Overigens voert het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel
regulier overleg met consumenten- en milieu-organisaties. Dit wordt gezien
als een manier om toekomstige trends in consumentenbehoeften tijdig te
signaleren.

Ook de ambulante melkhandelaren hebben zich verenigd. De landelijke
belangenvertegenwoordiging is in handen van de Nederlandse Melkhandela-
ren Organisatie (NMO), waarbij 2800 zelfstandige handelaren zijn aangeslo-
ten.

consumptie
Via bovengenoemde distributiekanalen komt de verpakte melk bij de consu-
ment. Zij worden vertegenwoordigd door twee consumenten-organisaties, die
naast een maatschappelijke rol ook in de produktketen een rol hebben door
middel van het informeren van individuele consumenten en het overbrengen
van de mening/klachten van die consumenten aan producenten (zie hoofd-
stuk zeven voor een beschrijving van deze organisaties).

produktbergebruik
De glazen verpakking wordt in belangrijke mate door de consument via de
distributiekanalen, aan de zuivelproducenten voor produkthergebruik aange-
boden. Het statiegeld op de fles is daartoe een belangrijke stimulans. Daar-
naast wordt glasafval van eenmalige glazen verpakkingen ingezameld door
middel van glasbakken door commerci8le glasrecyclingbedrijven, waarvan het
inzamelingspercentage in Nederland relatief hoog is (ongeveer zeventig
procent van het totaal aan verkochte eenmalige glasverpakkingen). Deze
bedrijven behalen hun inkomsten uit de verkoop van scherven aan de
glasproducenten, en uit de verhuur van glasbakken aan gemeentes, die op die
manier besparen op de kosten van het inzamelen en verbranden c.q. storten
van afval.

afdanking
Nadat de melk is geconsumeerd wordt de verpakking afgedankt. Hiervoor
bestaan verschillende routes. Op dit moment wordt het resulterende afval
van kartonnen drankverpakkingen met het huisvuil verzameld onder verant-
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woordelijkheid van gemeenten en vervolgens gestort of verbrand. Bij de
uitvoering van deze activiteiten zijn commerciile bedrijven betrokken.

releuante regels
Rond 1988 gold voor de bovengenoemde materiaalstromen een aantal regels.
De belangrijkste daarvan worden hieronder besproken.

Voor de produktie van de materialen die hierboven zijn genoemd is in een
aantal gevallen een vergunning noodzakelijk. Met name de produktie van
polycarbonaat is door de gevaarlijke stoffen die daarbij worden gebruikt,
alsmede de emissie van dichloormethaan PCM), aan strenge regels gebon-
den.

De Warenwet waarborgt de bescherming van de consument tegen aantas-
ting van de gezondheid door produkten. Daarnaast heeft deze wet tot doel
het bevorderen van de eerlijkheid in de handel. Op basis van deze wet
kunnen eisen worden gesteld aan produkten, het produktieproces, de
verpakking, de distributie en het vervoer van produkten. Voor specifieke
produkten worden daartoe uitvoeringsbesluiten geformuleerd. Dergelijke
besluiten kunnen niet uitsluitend op milieu-overwegingen worden gebaseerd.

Ten aanzien van verpakkingen is het Verpakkingen/Gebruiksartikelenbe-
sluit van belang. Daarin worden zowel algemene als produktspecifieke regels
over verpakkingen geformuleerd. Het gaat dan om het produktieproces,
toegestane grondstoffen, en de migratie van stoffen uit de verpakking naar
het produkt. De Keuringsdienst van Waren controleert of dit besluit wordt
nageleefd.

In 1988 was de Afvalstoffenwet van kracht, waarin voor gemeenten de
inzamelplicht voor huishoudelijk afval is opgenomen (art. 3). De wijze
waarop de gemeente die plicht invult (waaronder de kosten die aan de
inwoners worden berekend) wordt neergelegd in de gemeentelijke afvalveror-
dening.

De provincie geeft door middel van een Afvalstoffenplan aan op welke
wijze ingezameld (huishoudelijk) afval moet worden verwerkt. De 'inrichtin-
gen' (i.c. stortplaatsen en afvalverbrandingsinstallaties) die hiervoor worden
opgericht moeten beschikken over een vergunning in het kader van de
Afvalstoffenwet die door Gedeputeerde Staten wordt afgegeven.

3.   Verloop van het substitutieproces

In deze paragraaf wordt het substitutieproces inzake melkverpakking bespro-
ken. De milieu-effecten van melkverpakkingen zijn in Nederland al verschil-
lende malen onderwerp van discussie geweest. Zo heeft Vereniging Milieude-
fensie aan het begin van de jaren tachtig actie gevoerd onder de slogan 'Fles
het pak, pak de fles', toen de glazen fles als melkverpakking van de Neder-
landse markt dreigde te verdwijnen.

Uit het substitutieproces is de periode 1988 - 1993 bestudeerd. Vanaf 1988
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werd door GE Plastics serieus gewerkt aan de introductie van een polycarbo-
naat melkverpakking. Tevens werd in dat jaar de notitie Preventie en berge-
bruik van afualsto#en door het ministerie van VROM naar buiten gebracht
(zie hoofdstuk zeven). Verpakkingsafval  is  66n  van de afvalstromen  die  in  die
notitie centraal staan.

Het substitutieproces wordt - samen met de discussie over enkele onder-
werpen die daarmee verband houden - evenals in het vorige hoofdstuk
ingedeeld in een aantal lijnen, die deels met elkaar zijn verweven. De
scheiding is derhalve enigszins kunstmatig. Ook hier hangt elk van de lijnen
samen met een beslissing van 66n of meerdere betrokken actoren, die door
het merendeel van de betrokkenen als belangrijk wordt aangemerkt. Figuur
9.1. geeft deze lijnen en hun overlap in de tijd weer. De nummering geeft de
volgorde van behandeling in deze paragraaf aan.

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1

2

3

4

5

6

7

Figuar  9.1.   Lijnen  in   bet  Substitutieproces  inzake  melkverpakking

De eerste lijn wordt gevormd door het initiatief van GE Plastics, dat een
meermalige melkverpakking van polycarbonaat op de markt wil brengen.

De tweede lijn uit het substitutieproces betreft de strategische discussie die
op basis van de notitie Preventie en bergebruik van afvalsto#en voor verpak-
kingsafval wordt gevoerd. Deze lijn mondt uit in het Convenant Verpakkin-
gen.
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De derde lijn betreft een actie die door de samenwerkende milieu- en
consumentenorganisaties wordt gevoerd rond het thema verpakkingen. Ook
de voorbereiding en nasleep van die actie, voor zover dat voor het hier
centraal staande substitutieproces van belang is, komt hier aan de orde.

Vervolgens wordt in lijn vier stilgestaan bij de publieke discussie die
ontstaat als gevolg van het bekend worden van de resultaten van twee eco-
studies waarin de milieu-effecten van verschillende melkverpakkingen met
elkaar worden vergeleken.

In de vijfde lijn wordt ingegaan op de introductie van een lichtgewicht
glazen fles als vervanging voor de glazen fles die op dat moment wordt
gebruikt.

In lijn zes worden de activiteiten van de producenten van kartonnen
drankverpakkingen belicht die initiatieven ontplooien in de richting van
materiaalhergebruik.

De zevende lijn betreft de uitvoering van een van de kernpunten uit het
Convenant Verpakkingen: de produktstudies.

3.1. Lijn 1 - ontwikkeling van de meermalige polycarbonaat melkfies

Deze lijn bestaat uit de volgende onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op
de motieven die bij GE Plastics bestonden om een dergelijk produkt te
introduceren. Vervolgens wordt ingegaan op de situatie op de markt voor
melkverpakking, en de reactie van verschillende actoren op het initiatief van
GE Plastics.

introductie van de meermalige polycarbonaat melkfles: motie·uen van GE Plastics
Een fles van polycarbonaat, een van de kunststoffen in het produktenpakket
van GE Plastics, wordt in verschillende landen al gedurende een aantal jaren
als drankverpakking (onder andere voor melk) gebruikt, zij het op kleine
schaal. In Nederland is deze toepassing onbekend. Rond 1980 heeft zuivel-
producent Van Grieken een proef gedaan. Vanwege de hoge omschake-

lingskosten, alsmede het negatieve oordeel van de detailhandel, is van
introductie afgezien.

Om een aantal redenen pakt de marketing-afdeling van GE Plastics rond
1988 deze draad weer op. In de eerste plaats blijkt in de publieke opinie een
voorkeur te ontstaan voor meermalige ten opzichte van eenmalige verpakkin-
gen. Zowel zuivelproducenten als de detailhandel hebben in principe bezwaar
tegen retourverpakkingen vanwege de aanzienlijke investeringen in afvul- en
transportsystemen die daarmee gepaard gaan. Deze ondernemingen zijn inge-
steld op eenmalige verpakkingen. GE Plastics signaleert op dat moment in de
markt een toenemende aandacht voor milieu-aspecten van produkten. Zij
verwacht dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten, ook bij de
ondernemingen die zich met de produktie en verkoop van dagverse melk
bezighouden.
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De markt voor verpakkingen leek enige jaren daarvoor voor GE Plastics
commercieel interessant. De marketing-afdeling van GE Plastics richtte om
die reden in het kader van de strategie op langere termijn een verpakkings-
groep op. De mogelijkheden bleken voor GE Plastics beperkt, maar enkele
projecten, waaronder de polycarbonaat fles, zijn voortgezet. Daarbij speelt
een rol dat een dergelijke toepassing de mogelijkheid biedt om het materiaal
polycarbonaat bij het grote publiek bekend te maken.

Op basis van bovenstaande motieven neemt GE Plastics het initiatief om
een meermalige polycarbonaat melkverpakking te gaan ontwikkelen. Alhoe-
wel GE Plastics bij succes van dit project uiteindelijk alleen het materiaal zal
aanleveren, is het normaal - alhoewel het niet vaak voorkomt - dat GE
Plastics in de eerste fase van de markt-ontwikkeling van een produkt de
marketing-activiteiten op zich neemt. Wanneer het eerste commerciEle succes
een feit is, dan neemt de uiteindelijke producent van de fles de marketing-
inspanningen over.

Eerste stap in het project is overleg met de vijf grote zuivelproducenten. Met
elk van deze ondernemingen wordt afzonderlijk overleg gevoerd. Omdat
volgens GE Plastics de detailhandel in de keten een belangrijke plaats
inneemt wordt in een vroeg stadium tevens contact gelegd met Albert Heijn,
de marktleider, en het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel.
Tevens wordt in deze fase contact opgenomen met de consumentenorganisa-
ties, om gebruikersaspecten te bespreken. Dit overleg is gericht op een
optimale afstemming van de verpakking op de wensen van de afnemers. GE
Plastics concludeert op basis van dit overleg dat de vijf grote zuivelpro-
ducenten hun interesse hebben, en dat Campina Melkunie door de anderen
wordt gezien als de starter van een eventuele introductie.

Eind 1990 is een verpakkingssysteem ontwikkeld dat naar de mening van
GE Plastics de voordelen van de glazen fles en het kartonnen melkpak in
zich verenigt. De fles is zodanig vormgegeven dat bij transport en presentatie
in de winkel ruimte optimaal wordt benut. Bij de vormgeving is tevens
rekening gehouden met het transport door middel van rolcontainers, die op
dat moment voor kartonnen pakken worden gebruikt, en die leeg terug gaan
naar de zuivelproducenten. De melkfles, die slechts zeventig gram weegt, kan
volgens GE Plastics vijfenzeventig trips maken, en is praktisch gezien
onbreekbaar. Voor de zuivelproducenten heeft de fles als voordeel dat de
kosten per vulling lager zijn dan die bij het kartonnen pak. Tenslotte kan de
fies op de afvulmachines die nu voor glazen flessen worden gebruikt, worden
afgevuld.

Naast deze voordelen wordt de recyclingstrategie van GE Plastics genoemd
als een argument voor de polycarbonaat melkfles. Naar aanleiding van de
toegenomen aandacht voor milieu-aspecten van kunststof heeft GE Plastics

haar beleid op het gebied van recycling ontwikkeld. Het gaat dan niet om de
recycling van produktafval (dat wordt al langer gedaan), maar om het herge-
bruik van aan afnemers geleverde produkten.
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Met dat doel is GE Plastics een joint venture aangegaan met het Belgische
Ravago: Polymer Recovery. Ravago brengt ervaring en produktie-faciliteiten
op het gebied van recycling in verschillende landen in, terwijl GE Plastics de
kennis ten aanzien van de kunststoffen levert. De joint venture verwerkt uit-
sluitend afval van afnemers van GE Plastics.

Bij een eventuele introductie van het materiaal polycarbonaat als basisma-
teriaal voor melkfiessen zouden de flessen, na een aantal trips, door de
afnemer van GE Plastics (de producent van flessen) worden aangeboden aan
deze joint venture. Daarbij is het in eerste instantie de bedoeling dat een
zogenaamd 'marketing programma' wordt opgezet, waarin het regeneraat bij
diezelfde afnemer opnieuw wordt afgezet. Tevens kan, uitgaande van het
cascade-model, het regeneraat in andere toepassingen worden ingezet. In
beide gevallen bestaan economisch gezien mogelijkheden. Polycarbonaat is
namelijk een technisch hoogwaardige kunststof die, ook wanneer zij verschil-
lende keren wordt geregenereerd, nog kan worden ingezet in relatief hoog-
waardige toepassingen. Andere kunststoffen kunnen na te zijn verwerkt vaak
alleen nog in niet-kunststoftoepassingen zoals bijvoorbeeld bermpaaltjes
worden ingezet. In feite garandeert GE Plastics aan haar afnemers dat zij na
gebruik het materiaal terugneemt.

situatiescbets van de markt l,OOT ·uerpakking van daguerse melk
In het licht van de door GE Plastics nagestreefde introductie van de meerma-
lige polycarbonaat melkverpakking is het interessant de positie van verschil-
lende actoren uit de produktketen, zoals die op dat moment bestond, en
zoals die aan GE Plastics worden meegedeeld, te schetsen. Alvorens in te
gaan op de positie van de verschillende schakels wordt geschetst in welke
mate de op dat moment bestaande verpakkingsvormen worden gebruikt.

De markt van zuivelverpakkingen is in 1988 ruwweg als volgt verdeeld:
vijftien procent van de consumptiemelk wordt in glazen flessen verpakt, de
rest wordt in kartonnen drankverpakkingen op de markt gebracht. De
langdurig houdbare consumptiemelk valt volledig in deze laatste categorie;
het proc6d6 waarmee dit produkt houdbaar worden gemaakt is gebonden aan
een specifieke laminaatverpakking bestaande uit papier, aluminium en
polyetheen.
Met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk is deze situatie
vergelijkbaar met die in andere Europese landen. Zij verschilt substantieel
met vijfentwintig jaar geleden, toen de glazen fies de meest gebruikte verpak-

kingsvorm was.
De substitutie van de melkfies door het kartonnen pak hangt nauw samen

met de wijze van distributie. Tot de opkomst van de supermarkt in de jaren
zestig was de glazen fles de dominante verpakkingsvorm. Naarmate de super-
markt succesvoller werd, groeide ook het aandeel van de kartonnen melkver-
pakking. Redenen zijn het lagere gewicht, wat voor zowel de detailhandel als
de consument voordelen oplevert, het feit dat geen ruimte hoeft te worden
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besteed aan het innemen van lege flessen, en de marketingmogelijkheden van
het pak, dat kan worden bedrukt.

Op basis van dit gegeven kan ook het regionale verschil in het gebruik van
verpakkingen worden verklaard. In het Noorden van Nederland is de ambu-
lante handel sterk ontwikkeld, en deze maakt voornamelijk gebruik van de
glazen fles. Het aandeel van het kartonnen pak ligt in deze regio dan ook
onder het landelijk gemiddelde (81 % van melk(-produkten) werd in 1993 in
glas verpakt). In supermarkten is weinig ruimte voor emballage, dus daarom
wordt hier overwegend karton gebruikt. In het Westen van Nederland is
deze wijze van levensmiddelendistributie overheersend.

Naast de opkomst van de supermarkt kunnen nog twee redenen worden
genoemd voor deze substitutie. In de eerste plaats is dat de hierboven al
besproken marketingstrategie van marktleider Tetra Pak. De mogelijkheden
tot marketing die deze verpakking voor de zuivelproducenten biedt boven de
glazen fles is een tweede reden.

De zuivelproducenten (i.c. Campina/Melkunie) hanteren de volgende criteria
bij de keuze van verpakkingsvormen. In de eerste plaats gelden bij dagverse
melk eisen met betrekking tot de houdbaarheid (inclusief smaakbehoud) van
het produkt. Gezien de gevoeligheid van melk voor licht verdient een niet-
lichtdoorlatende verpakking de voorkeur. Een ander criterium is de mogelijk-
heid tot standaardisatie; de mate waarin een verpakking bruikbaar is voor
verschillende consumptiemelkprodukten (vla, yoghurt, melk, karnemelk). Dit
geldt tevens voor de vulmachines. Wanneer die voor verschillende produkten
inzetbaar zijn, dan levert dat een belangrijk kostenvoordeel op. Overigens
wordt melk op aparte machines afgevuld; het is dunner, en door de grote
omzet van melk loont dit. Verder gelden er eisen ten aanzien van de gebrui-

kersvriendelijkheid van de verpakking, en de handlingskosten die er voor de
handel mee zijn gemoeid. Tenslotte spelen de marketingmogelijkheden die
een verpakking biedt een rot.

Uiteraard kan aan deze eisen nooit tegelijkertijd in gelijke mate worden
voldaan. Bij de uiteindelijke keuze worden deze criteria dan ook altijd tegen
elkaar afgewogen. In het licht van deze criteria worden de verschillende
verpakkingsvormen door zuivelproducenten als volgt beoordeeld.

Het eenmalige kartonnen melkpak scoort goed op de meeste van bovenge-
noemde criteria. Allereerst zijn melkprodukten in deze verpakking goed
houdbaar. Voor zowel de detailhandel als de consument is het een verpak-
king met voordelen. Voor de zuivelproducenten biedt het kartonnen pak
aanzienlijke standaardisatiemogelijkheden.

De glazen fles scoort op verschillende criteria negatief. Vanwege de licht-
doorlatendheid is de houdbaarheid minder, en het retoursysteem brengt voor
de detailhandel hogere kosten met zich mee. Ook de transportkosten zijn
hoog. Ondanks deze nadelen handhaven de zuivelproducenten de glazen fles,
omdat er een markt voor is. De vraag van de consument naar deze verpak-
kingsvorm is voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleving van de
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milieu-vriendelijkheid van de fles. Overigens is de fles vooral te vinden in de
ambulante handel (winkelwagens). Frico Domo is de enige Nederlandse
zuivelproducent die een compleet assortiment melk(-produkten) aanbiedt in
meermalige glasverpakking. Deels wordt deze produktie afgezet door de
ambulante melkhandel in Noord-Nederland, waarmee Frico dan ook overleg
voert over het te voeren assortiment. Een ander deel van de produktie wordt
onder een merknaam op de markt gebracht, deels via groothandelbedrijven
en deels via concurrent Coberco Zuivel.

reactie op  bet initiatief van GE  Plastics
De polycarbonaatfies wordt door de verschillende zuivelproducenten naar
aanleiding van de introductie door GE Plastics serieus bekeken. Over een
aantal aspecten bestaat naar hun mening nog technische onzekerheden. Het
reinigen van de fles is problematisch; na verloop van tijd ontstaan er in de
fles door spanningscorrosie kleine porun, waarin bacterifn zich ophopen.
Dit heeft negatieve gevolgen voor de houdbaarheid van de melk. In de
tweede plaats kan het bewaren van andere stoffen (bijvoorbeeld spiritus)
problemen opleveren. Dit betekent dat scanning-apparatuur moet worden
geinstalleerd om dergelijke flessen eruit te halen.

Een ander negatief punt is dat ten behoeve van standaardisatie een meer-
malige verpakking zowel zoete, zure, dunne en dikke consumptiemelk(-
produkten) moet kunnen bevatten. Bij een glazen fies is dat mogelijk. Aan
een kunststoffen fles is, wanneer hij terugkomt, niets Ie zien, maar hij houdt
de geur van bijvoorbeeld karnemelk vast. Dit is niet acceptabel bij herge-
bruik. Tenslotte geven de zuivelproducenten aan dat, in tegenstelling tot wat
GE Plastics beweert, overschakelen op de meermalige polycarbonaat melkfles
aanzienlijke investeringen met zich mee zou brengen.

Volgens GE Plastics, en ook andere betrokkenen, zal de uiteindelijke be-
slissing voor omschakeling naar een andere verpakkingsvorm in belangrijke
mate afhangen van de voorkeur van de detailhandel. Het standpunt van de
detailhandel wordt verwoord door het Centraal Bureau voor de Levensmid-
delenhandel. Als gevolg van de lagere handlingkosten geven de ondernemin-
gen in deze schakel van de produktketen de voorkeur aan eenmalige verpak-
kingen. Dit standpunt staat los van specifieke verpakkingen.

Het tweede distributiekanaal voor de melkverpakking is de ambulante
melkhandelaren. Zij hebben blijkens uitspraken van de NMO een voorkeur
voor de glazen fles. Als retoursysteem heeft de glazen fles waarde als klanten-
binding. Een andere reden is dat de consument deze verpakking vraagt om
milieu-redenen.

In 1991 onderzoek is door het NIPO een onderzoek uitgevoerd naar het
oordeel van consumenten over verpakkingen. Uit een enquhe bleek dat
consumenten bij aankoop van een produkt in eerste instantie letten op de
smaak, prijs, houdbaarheid en milieuvriendelijkheid van het produkt zelf. Pas
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daarna wegen zij de verpakking van het produkt mee in de aankoopbeslis-
sing.

In een aanvullend kwalitatief onderzoek werd expliciet naar melkverpak-
king gevraagd. Daarbij bleek dat bij de keuze tussen de glazen fles en het
kartonnen pak smaak en opberggemak tegenstrijdige argumenten zijn.
Tevens gaven de respondenten aan dat de glazen fles niet in de supermarkt te
vinden was.

De organisaties die de belangen van de consument vertegenwoordigen
geven beide de voorkeur aan meermalige verpakkingen (Statiegeld/herge-

bruik) boven eenmalige verpakkingen. Daarbij geeft Konsumenten Kontakt
de voorkeur aan gestandaardiseerde statiegeldverpakkingen. Voor de Consu-
mentenbond vormen de afval-aspecten van verpakking een belangrijk
aandachtspunt, mede vanwege de reinigingsrechten die door gemeenten aan
consumenten worden opgelegd.

In gesprekken met GE Plastics wijzen de consumentenorganisaties naast
aandacht voor de gebruikersaspecten nadrukkelijk op de naar hun mening
negatieve milieu-effecten van polycarbonaat, zowel in de produktie- als in de
afdankingsfase. Het gaat dan met name om het gebruik van chloor in de
produktiefase. Om die reden geven zij de voorkeur aan de glazen fles.

Tenslotte de positie van de verpakkingsproducenten. Marktleider Tetra Pak
is van mening dat de door haar geproduceerde verpakkingsvorm in de
samenleving is verankerd: de consument en de maatschappij over de hele
wereld zien er de voordelen van. De kartonnen wegwerpverpakking sluit aan
bij een aantal keuzes en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualise-
ring en de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. In de beleving van
kritiek op milieu-aspecten van het kartonnen pak speelt een belangrijke rol
dat de milieubeweging al langere tijd zonder succes actie voert tegen de
eenmalige melkverpakking. De aandacht van de milieubeweging voor het
melkpak staat in geen verhouding tot het aandeel van deze verpakking in de
totale afvalproblematiek, die volgens Tetra Pak miniem is.

De producent van de glazen melkflessen neemt een geringe positie in de
keten in; als gevolg van de substitutie van de glazen fles door het kartonnen
pak wordt door de zuivelproducenten al langere tijd geen nieuwe flessen

meer gekocht.

3.2.  Lijn 2 - de totstandkoming van het Convenant Verpakkingen

Een tweede hoofdlijn in het substitutieproces is de strategische discussie over

verpakkingsafval die vanaf 1989 wordt gevoerd. Deze discussie mondt uit in
het Convenant Verpakkingen dat op 6 juni 1991 wordt ondertekend. In deze
paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de voorbereiding van de
discussie door het ministerie van VROM, de wijze waarop in die discussie

melkverpakkingen aan de orde komen, de besluitvorming rond het Conve-
nant Verpakkingen en de afspraken in het Convenant Verpakkingen die
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betrekking hebben op melkverpakking.

voorbereiding van de strategiscbe discussie over ·uerpakkingsafual
Zoals in hoofdstuk zeven is beschreven presenteert het ministerie van
VROM in 1988 het beleid inzake preventie en hergebruik van afvalstoffen.
Een van de afvalstromen die in de notitie wordt genoemd is verpakkingsaf-
val. De door het ministerie van VROM geformuleerde 'richtinggevende
taakstelling' voor deze afvalstroom is in figuur 9.2. weergegeven.
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ftguuy 9.2. Ricbtingge'uende taakstelling voor verpakkingsafval (Bron: VROM
1988)

De notitie is in 1989 door de Tweede Kamer aangenomen. In mei 1989 start
de Hoofdafdeling Preventie en Hergebruik van het ministerie van VROM
(verder: de Hoofdafdeling) met het voorbereiden van het Project Verpakkin-
gen. Door de Hoofdafdeling zijn idee8n over het verloop van de diverse
strategische discussies op papier gezet. "Het project [verpakkingen, FB]
beoogt in samenspraak met tal van betrokkenen te bevorderen dat te nemen
maatregelen zoveel mogelijk zijn afgestemd op de praktijk ("maatwerk") en
zo breed mogelijk gedragen zijn ('maatschappelijk draagvlak")."

In december 1989 wordt de eerste projectbijeenkomst gehouden, die rot
doel heeft de betrokkenen in te lichten over het project. De Hoofdafdeling
presenteert een projectprogramma aan de door het ministerie geselecteerde
deelnemers. Dit programma beschrijft in detail het verloop zoals de Hoofdaf-
deling zich dat voorstelt.

Het project Verpakkingen is opgedeeld in vier fasen: de analysefase, de
strategie-ontwikkelingsfase, de strategie-bepalingsfase en de operationalise-
ringsfase. Het project is opgedeeld in vijf deelprojecten, die tot en met de
helft van de strategie-bepalingsfase afzonderlijk deze fasen doorlopen. Van
deze deelprojecten richten er zich vier op specifieke materialen (metalen, glas,



203

''
kunststoffen en papier/karton/hout) en een op integratie: generieke aspecten
van preventie en hergebruik van verpakkingsafval (bijvoorbeeld de problema-
tiek van keurmerken, statiegeldsystemen, etc.).

De projectleider, een functionaris van de Hoofdafdeling, legt de contacten
met de potentiale deelnemers aan werkgroepen voor de deelprojecten op
voordracht van branche-organisaties.

De analysefase moet voor elke materiaalstroom een inventarisatie opleve-
ren van de huidige situatie en van mogelijke concrete oplossingsrichtingen
ten behoeve van het realiseren van de 'richtinggevende taakstelling: In de
strategie-ontwikkelingsfase worden "mogelijke strategierichtingen ontwikkeld
en  de mogelijke criteria opgesteld waaraan deze kunnen worden getoetst".  In
de volgende fase wordt per deelproject een strategie geselecteerd, die vervol-
gens moet worden samengebracht met de strategieiin van andere deelprojec-
ten. In de operationaliseringsfase moet deze strategie worden vertaald naar
concrete acties, die worden vastgelegd in een implementatieplan, zoals de
notitie Preventie en bergebruik van afvalsto#en voorschrijft.

Het is de bedoeling dat per deelproject voor elke fase een rapport wordt
samengesteld, dat is gebaseerd op door de deelnemers aangedragen informatie,
die gemeenschappelijk is besproken. De achterban van de deelnemers aan het
(deeDproject moet een daarop gebaseerd concept-rapport vervolgens goedkeu-
ren. Deze rapporten worden vervolgens voorgelegd aan de opdrachtgever, het
hoofd van de Hoofdafdeling, de eindverantwoordelijke van het project.
Binnen het project worden besluiten genomen door middel van het accorde-
ren van documenten. De projectleider/opdrachtgever stelt (eventueel na op
zijn verzoek te zijn aangepast) de documenten formeel vast.

Overigens gaat de Hoofdafdeling inzake de betrokkenheid van het bedrijfs-
leven tot op dat moment uit van een lijst met afzonderlijke ondernemingen
uit verschillende delen van de 'verpakkingsketen' (naast vertegenwoordigers
van andere overheden en van maatschappelijke organisaties). Al snel consta-
teert de Hoofdafdeling dat de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
waarmee men aan tafel zit niet representatief zijn voor de gehele verpak-

kingsketen. Het zijn op dat moment vooral vertegenwoordigers van vooruit-
strevende bedrijven die zich al met het thema verpakking en milieu bezig-
houden. Om die reden wordt de Stichting Verpakking en Milieu door de
Hoofdafdeling benaderd. Deze organisatie vertegenwoordigt wel de gehele
keten, maar heeft een relatief klein aantal leden. De betrokkenheid bij de
strategische discussie is voor de Stichting Verpakking en Milieu aanleiding
haar organisatie te herstructureren. Door het ledenbestand te vergroten wil
men de onderhandelingspositie in de strategische discussie verbeteren. De
Stichting Verpakking en Milieu slaagt daar in.

melkverpakking in de strategiscbe discussie over verpakkingsafual
Dit groot opgezette project, dat de eerste strategische discussie vormt die in
het kader van de notitie Preventie en bergebruik van afvalsto n wordt
gevoerd, wordt door een aantal deelnemers met gevoel voor dramatiek
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afgekort tot STRAF-discussie. Melkverpakking is ondergebracht in het
deelproject 'Verpakkingen van Papier en Karton'. Laminaatverpakkingen zijn
namelijk ingedeeld bij het materiaal dat het grootste percentage uitmaakt van
de verpakking, terwijl het deelproject 'glas' uitsluitend betrekking heeft op
eenmalige verpakkingen.

De werkgroep voor het deelproject papier/karton/hout bestaat naast
enkele experts uit medewerkers van het ministerie van VROM, leden van
milieu- en consumentenorganisaties, vertegenwoordigers van de betrokken
ondernemingen en branche-organisaties zoals de Stichting Verpakking en
Milieu en EMC Nederland. In deze groep zijn onder meer Coberco en de
FNZ vertegenwoordigd.

In het analysedocument voor deze materiaalstroom wordt voor zover
mogelijk het verbruik van deze verpakkingsvormen, en het daaruit ontstane
afval, voor het ijkjaar 1986 geschat.

Bij de inventarisatie van de mogelijkheden voor karton/papier-verpakkin-
gen is door de Stichting Natuur en Milieu namens de samenwerkende milieu-
en consumentenorganisaties een aparte notitie geformuleerd, waarin een
analyse van de problematiek en oplossingen worden gepresenteerd. Ten
aanzien van kartonnen drankverpakkingen, die door de Stichting Natuur en
Milieu 'zwaar gelamineerde verpakkingen' worden genoemd, constateren
deze organisaties dat deze in het kader van het hergebruik van papier
problemen opleveren. De papiervezels zijn moeilijk uit de verpakking te
halen, er ontstaat kunststofafval, en bacteriEn die als gevolg van de inhoud
van de verpakking in de oud-papierstroom komen leveren microbiologische
verontreiniging op, wat problemen oplevert bij het hergebruik. Om die
reden geven deze organisaties de voorkeur aan alternatieven "waarbij eventu-
eel naar andere materiaalsoorten zal moeten worden uitgeweken". Deze
laatste opmerking wordt door de papierrecyclaars in een notitie onderschre-
ven: fabrieksafval van de produktie van kartonnen drankverpakkingen kan
alleen als aparte stroom worden verwerkt, en post-consumer-afval levert een
bacteriologische vervuiling op.

De in het analysedocument gepresenteerde informatie vormt het uitgangs-
punt voor het strategiedocument voor dit deelproject. In dit document wordt
per 'trede' van de preventieladder een aantal mogelijke acties genoemd.
Onder het kopje 'Actieterreinen produkthergebruik' wordt het volgende
opgemerkt: "Voor papier- en kartonverpakkingen zijn hiervoor slechts
beperkt mogelijkheden. Vanuit andere materiaalgroepen (glas, kunststof) zijn
er echter wel mogelijkheden voor produkthergebruik gevonden voor pro-
duktgroepen,  die  nu in eenmalig papier/karton verpakt  zijn." Als voorbeeld
worden zuivel en sappen genoemd. "Deze zullen in de betreffende deelprojec-
ten nader worden beschouwd. Er bestaat in dit verband duidelijk behoefte
aan kentallen voor de milieubelasting van de verschillende materiaaltypen."
In het kader van het actieterrein materiaalgebruik wordt onder meer de
gescheiden inzameling en verwerking van kartonnen drankverpakkingen ge-
noemd.
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van implementatieplan naar Convenant Ve,pakkingen
Conform de in het projectprogramma geformuleerde aanpak wordt vervol-
gens geprobeerd de verschillende strategiedocumenten te integreren tot een
samenhangend geheel in een 'resultaatverkenning', die de basis moet gaan
vormen voor het implementatieplan dat het einddocument moet vormen van
het project verpakkingen.  Een van de consultants die bij het project is
betrokken krijgt de opdracht dit document op te stellen, maar dit blijkt niet
haalbaar. Het komt slechts tot een 'tweede, onvolledige versie' van deze
resultaatverkenning. Daarin worden per produktgroep de mogelijkheden
voor preventie en hergebruik bekeken; substitutie tussen in plaats van
binnen bepaalde materialen kan op die manier ook aan de orde komen. In de
categorie drankverpakking wordt dan ook gesproken over de mogelijkheid
om eenmalige kartonnen drankverpakkingen (voor zuivel en sappen) te
vervangen door kunststof of glazen verpakkingen in een retour- of navulsys-
teem.

Ook de Stichting Verpakking en Milieu formuleert in deze fase een
strategie. In dit zogenaamde 'masterplan' wordt geconcludeerd dat de door
milieu- en consumentenorganisaties gewenste retoursystemen economisch
vaak niet haalbaar zijn. Bovendien zou bijvoorbeeld de glasindustrie een
massale overstap naar glazen retoursystemen niet aankunnen. Substitutie van
eenmalige verpakkingssystemen is daarom volgens de Stichting Verpakking
en Milieu niet mogelijk.

Aangezien het door de Hoofdafdeling voorgestelde traject vastloopt, wordt
in onderling overleg een procedure gezocht om te komen tot een implemen-
tatieplan. In eerste instantie wordt een zogenaamd 'supergroepje' gevormd,
dat de beslissingsbevoegdheid heeft. Daarin zijn naast de Hoofdafdeling en de
Stichting Verpakking en Milieu ook milieu- en consumentenorganisaties
vertegenwoordigd. Ook deze groep slaagt er echter niet in een implementa-
tieplan te formuleren. Uiteindelijk gaat de Stichting Verpakking en Milieu
rechtstreeks onderhandelen met het ministerie van VROM. De minister
neemt actief deel aan deze onderhandelingen. Daarbij worden derden, zoals
consumenten- en milieu-organisaties, door het ministerie geraadpleegd.

In de onderhandelingen met de Stichting Verpakking en Milieu geeft de
minister aan een sterke voorkeur te hebben voor hervulbare verpakkingen.
Tevens noemt hij een aantal produkten die volgens hem op korte termijn
met positief milieu-rendement kunnen overschakelen op een hervulbare
verpakking. Een van die produkten is dagverse melk. De Stichting Verpak-
king en Milieu, en met name de detailhandel die in die organisatie mede is
vertegenwoordigd, heeft daarmee echter grote problemen; zij vindt dat deze
uitspraak nauwkeurig moet worden onderbouwd. Het Centraal Bureau voor
de Levensmiddelenhandel wijst via de Stichting Verpakking en Milieu
nadrukkelijk op het feit dat de voor het ministerie van VROM centraal
staande oplossingsrichting van de afvalproblematiek, produkthergebruik,
voor de detailhandel een aantal problemen oplevert. Illustratief is de verkla-
ring van het CBL over verpakkingen die door de leden eind 1989 wordt
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aangenomen. In de actiepunten, die deels inhouden leveranciers te 'verzoe-
ken' een aantal acties te ondernemen, wordt veelvuldig gesproken over het
bevorderen van materiaalhergebruik. Over produkthergebruik wordt alleen
gemeld dat het CBL de mogelijkheden onderzoekt om verpakkingen buiten
de winkel om terug te nemen door middel van een 'retourshop'.

Het ministerie van VROM vindt dat milieu-studies die voor een produkt
duidelijkheid willen geven over de milieu-voordelen van hergebruik altijd
worden aangevallen door de belanghebbende(n) die bij de studie niet zijn
betrokken. De daaropvolgende discussies kunnen leiden tot verharding van
standpunten, zonder dat oplossingen in zicht komen. Om te voorkomen dat
dergelijke discussies worden gevoerd, wordt in de onderhandelingen besloten
niet uit te gaan van bestaande studies, maar om nieuwe studies uit te voeren.
Het feit dat voor bepaalde verpakkingsvormen al studies beschikbaar zijn
(waaronder voor melkverpakking), is voor de minister reden om voor deze
produkten een scherpere deadline te stellen.

Verder wil het ministerie van VROM dat een aantal door de industrie te
treffen maatregelen wordt vastgelegd. Een voorbeeld is het eigen initiatief
van de zuivelindustrie ten aanzien van de lichtgewicht glazen fles (zie
paragraaf 3.5.).

In de onderhandelingen wordt naast inhoudelijke afspraken tevens een beslis-

sing genomen over de vorm waarin gemaakte afspraken moeten worden
vastgelegd. In de notitie Preventie en bergebruik van afualsto,#en en ook in het
Nationaal Milieubeleidsplan wordt een implementatieplan als sluitstuk van de
strategische discussie over een afvalstroom genoemd. Volgens het ministerie
zijn er twee andere mogelijkheden om de discussie over verpakkingen af te
sluiten: een convenant en wetgeving. Door de Stichting Verpakking en
Milieu wordt een convenant als mogelijkheid geopperd omdat het meer
rechtszekerheid biedt dan een implementatieplan. In het NMP-plus zijn de
voorwaarden geformuleerd waaronder voor een convenant kan worden
gekozen:

* regelgeving is onmogelijk;
* vooruitlopend op regelgeving kunnen zaken worden vastgelegd;
* een convenant is doelmatiger dan regelgeving.

Ten aanzien van de strategische discussie over verpakkingen komt het
ministerie van VROM tot de conclusie dat een aantal gemaakte afspraken
niet in regelgeving kunnen worden vastgelegd, terwijl voor andere gevallen
een convenant doelmatiger blijkt dan regelgeving. Voor het ministerie is een
belangrijk argument dat in een convenant afspraken met een branche kunnen
worden neergelegd, terwijl regelgeving zich moet richten tot rechtspersonen,
en derhalve veelal betrekking heeft op individuele bedrijven.

inboud van bet Conuenant Ve,pakkingen
Het Convenant Verpakkingen dat het resultaat is van de hierboven beschre-
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ven onderhandelingen is een overeenkomst naar burgerlijk recht, die bestaat
uit zes paragrafen. In de eerste paragraaf worden begrippen gedefinieerd,
waarna in de twee volgende paragrafen achtereenvolgens de verplichtingen
van de industrie en van de minister worden geformuleerd. In de overige
paragrafen wordt beschreven op welke wijze de uitvoering van de afspraken
wordt getoetst, en de wijze waarop eventuele geschillen worden beslecht.

Op basis van artikel 15 van het convenant wordt de Commissie Verpak-
kingen ingesteld. Deze bestaat, naast een door beide partijen aangewezen
onafhankelijke voorzitter, uit twee leden die door het ministerie van VROM
zijn aangewezen, en twee leden die door de Stichting Verpakking en Milieu
worden benoemd. Deze commissie is belast met het toetsen van de naleving
van het convenant, en ontvangt daartoe van de SVM elk jaar een verslag van
voorgenomen en uitgevoerde activiteiten. In een jaarverslag rapporteert de
Commissie over de uitvoering van het convenant aan beide partijen. De
vergadering waarin de Commissie het jaarverslag vaststelt kan door waarne-
mers van milieu-organisaties en consumenten-organisaties worden bijge-
woond.

Voor melkverpakkingen zijn de volgende punten uit het convenant van
belang. In het kader van de verplichting die de industrie aangaat om het
storten van verpakkingsafval in het jaar 2000 te beEindigen worden verplich-
tingen inzake kwalitatieve en kwantitatieve preventie geformuleerd. Naast de
algemene formulering dat de verpakkende industrie zich verplicht tot her
ontwikkelen van nieuwe, materiaalzuinige verpakkingen, is een aantal
concrete acties geformuleerd, waaronder:

* "Het voor eind 1991 realiseren van een gewichtsvermindering van 14 %
per verpakking t.0.V. 1986 van de aluminiumcomponent in a-septische
drankenkartons zuivel.

* Het afronden van technisch onderzoek naar materiaalreductie tot 30 %
van de wijdmondse 1/ 1 literfles dagverse consumptiemelk in de zomer van
1991 en, bij gebleken succes, het omschakelen op deze fles in november
1991 [deze actie wordt ook onder produkthergebruik genoemd, FB].

* Het voor eind 1991 realiseren van een gewichtsvermindering van 7% per
gable-top verpakking t.0.V. 1986 van papieren verpakkingsmateriaal voor
dagverse zuivel."

* Bij kwalitatieve preventie wordt als een van de acties geformuleerd "Het
befindigen  van het gebruik  van met chloor gebleekte drankenkartons."

Verder zijn de artikelen acht en negen van het Convenant voor melkverpak-
kingen van belang.

"Artikel 8: meermalige verpakkingen. Indien uit onderzoek blijkt dat het
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vervangen van eenmalige verpakkingen door meermalige duidelijk minder
schade voor het milieu oplevert en hiertegen op markt-economische gronden
geen overwegend bezwaar bestaat, verplicht de verpakkende industrie zich
over te gaan op het gebruik van meermalige verpakkingen ten koste van
eenmalige.

Artikel 9: maatregelen
1.   Ter verwezenlijking van de in artikel 8 genoemde doelstelling verplicht

de verpakkende industrie zich tot het treffen van maatregelen. Daartoe
behoort in ieder geval het verrichten van milieu-analyses door een door
partijen aan te wijzen onafhankelijk instituut.

2.    De milieu-analyses voor de in bijlage H genoemde produkten of verpak-
kingen zijn verricht voor 1 december 1992.

3.  De resultaten van deze milieu-analyses zullen te zamen met de daarop
gebaseerde conclusies en de daarbij gehanteerde overwegingen in een
verslag worden uitgebracht aan de commissie, als bedoeld in artikel 15;
dit geschiedt in ieder geval niet later dan drie maanden na afronding van
de desbetreffende milieu-analyses."

In Bijlage II is een lijst met produkten en verpakkingen opgenomen. Daarin
is ook melkverpakking opgenomen. De verpakkende industrie, aan wie deze
verplichting is opgelegd, wordt in het Convenant gedefinieerd als "dat
gedeelte van de verpakkingsketen dat zich niet bezighoudt met het leveren
van grondstoffen, het vervaardigen van verpakkingen, noch met het herver-
werken van gebruikte verpakkingen".

Met het oog op het debat dat voorafgaand aan de ondertekening van het
convenant op 5 juni in de Tweede Kamer wordt gevoerd, pleiten milieu- en
consumentenorganisaties bij kamerleden voor strengere maatregelen, waaron-
der de snelle invoering van statiegeld op zuivelverpakkingen. In dit debat

wordt door middel van het verwerpen van een motie van Groen Links om
het convenant niet te ondertekenen de politieke legitimatie aan het conve-
nant gegeven. Bij dit debat wordt, naast een algemene discussie over het
toepassen van convenanten als beleidsinstrument, uitvoerig stilgestaan bij de
dekkingsgraad van het Convenant. De minister heeft eerder toegezegd dat
140 bedrijven het Convenant Verpakkingen zullen ondertekenen, wat een
dekkingsgraad van veertig procent zou betekenen; op het moment van het
debat hebben zich 125 bedrijven gemeld. Daarnaast staat de Tweede Kamer
kritisch ten opzichte van het sluiten van een convenant, omdat zij daarmee
naar haar mening buitenspel wordt geplaatst. In reactie op die kritiek geeft
de minister aan dat, door verschillende rapportages aan de Tweede Kamer
voorafgaand aan ondertekening, alsmede het betreffende debat, politieke
controle op de inzet van dit instrument mogelijk is gemaakt.

Op 6 juni 1991 wordt het Convenant Verpakkingen door de minister van
VROM en de voorzitter van de Stichting Verpakking en Milieu ondertekend.
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Statutair is het de SVM niet mogelijk om door het Convenant te onderteke-
nen haar leden aan de verplichtingen te verbinden. Actoren uit de verpak-
kende industrie binden zich daarom aan de afspraken door een afzonderlijke
verklaring.

3.3. LIJN 3 - gezamenlijke actie van milieu- en consumentenorganisaties
rond verpakkingsafval

Allereerst wordt ingegaan op de motieven die bestaan voor het voeren van
deze actie. Vervolgens komt de voorbereiding van deze actie in de vorm van
het opstellen van een rapport aan de orde. Tenslotte wordt kort stilgestaan
bij het verloop van de actie.

motieven ·uoor een actie rond verpakkingsafual
In vervolg op de PVC-actie in 1989 worden voor 1990 nieuwe acties rond
verpakkingsafval door de milieu- en consumentenorganisaties acties voorbe-
reid. De samenwerkende organisaties hebben een aantal redenen voor de actie
rond verpakkingsafval. In de eerste plaats is afval in Nederland een van de
meer urgente milieuproblemen. Daarom wordt bij acties rond een bepaald
produkt vaak eerst de aandacht gericht op het afval. In de tweede plaats
vormt de door de acties gemobiliseerde publieke opinie een extra bron van
invloed voor de organisaties in de strategische discussie. Inmiddels is duidelijk
dat deze discussie aanstaande is. Verder blijkt uit de actie 'Milieumelder' van
de Consumentenbond (in samenwerking met Vereniging Milieudefensie),
waarin consumenten hun klachten inzake het milieu konden melden, dat
veel mensen klachten hebben over verpakkingen. Daarnaast speelt mee dat
het thema verpakkingen door haar zichtbaarheid en herkenbaarheid bil
uitstek geschikt is voor het werven van nieuwe leden, een belangrijke
invloedsbasis voor de verschillende organisaties.

·uoorbereiding van de actie: een onderzoeksrapport
In de aanloop van de acties die door de samenwerkende milieu- en con-
sumentenorganisaties (naast de al genoemde organisaties zijn dit de Alterna-
tieve Konsumentenbond, Aktie Strohalm, Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen en IUCN-ledenkontact) worden gevoerd, wordt in opdracht
van Vereniging Milieudefensie, die voor deze actie de co6rdinatie tussen de
samenwerkende organisaties verzorgt, een onderzoeksrapport opgesteld.

In september 1989 neemt Vereniging Milieudefensie contact op met GE
Plastics met het verzoek om ten behoeve van deze studie gegevens over de
produktie en recycling van polycarbonaat te verstrekken aan het onderzoeks-
bureau Praktisch Milieu Advies. De reden voor deze vraag is dat in het
rapport, waarin de milieu-effecten van verpakkingen centraal staan, de
polycarbonaatfles als mogelijke melkverpakking wordt meegenomen. Door
middel van gesprekken en schriftelijke gegevens voldoet GE Plastics aan dit
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verzoek.

In het uiteindelijke rapport, Milieuvrzendelijk ve,pakken in de toekomst - een
scenario 1,007 2001 worden onder meer de milieu-effecten van zes verschil-
lende melkverpakkingen vergeleken. Het zelftapsysteem komt als beste naar
voren, terwijl de glazen melkfles beter scoort dan het kartonnen pak en de
polycarbonaat melkfles.

Op 7 maart 1990 ontvangt GE Plastics van de Vereniging Milieudefensie
het stuk in het rapport over polycarbonaat. Het rapport zal op 9 maart, bij
het begin van de actie, worden gepresenteerd aan de pers. Omdat men ook
van andere bronnen gebruik heeft gemaakt, en omdat men onder tijdsdruk
staat, heeft men GE Plastics niet in de gelegenheid kunnen stellen commen-
taar te leveren. Tevens wordt GE Plastics medegedeeld dat, vanwege de
milieu-effecten die bij de produktie van polycarbonaat ontstaan, de detailhan-
del zal worden afgeraden polycarbonaat in te zetten als verpakkingsmateriaal.
Tevens dringt men aan op het overschakelen naar een alternatief produktie-
proces, zoals dat in een onderzoek van de Chemiewinkel Groningen is
beschreven.

De negatieve conclusie over de polycarbonaatfles in het rapport is naar de
mening van GE Plastics het gevolg van onjuiste, c.q. onjuist gebruikte gege-
vens, zo stelt men in een reactie op het standpunt van de samenwerkende
organisaties. De inspanningen van GE Plastics om de milieu-effecten van haar
activiteiten te verminderen warden daarbij genoemd. Tevens wordt gewezen
op het feit dat een alternatief - chloorvrij - produktieproces theoretisch
weliswaar mogelijk is, maar nog nergens op commerciEle schaal wordt toege-
past. De enige testplant die bestaat is die van GE Plastics in Japan. Daarnaast
merkt GE Plastics op dat door het onderzoeksbureau Praktisch Milieu
Advies was toegezegd dat de verwerking van door GE Plastics aangeleverde

gegevens zou worden besproken; deze afspraak is niet nagekomen. Om
aanvullende gegevens uit te wisselen bezoekt een delegatie van de milieu- en
consumentenorganisaties in eind maart 1990 de GE Plastics vestiging in
Bergen op Zoom. Daarbij is ook een vettegenwoordiger van de Werkgroep
Eemsmond aanwezig. DSM en het Japanse Idemitsu hebben zich namelijk
verenigd in de joint venture Xantar, en overwegen om in Delfzijl een
polycarbonaatfabriek te vestigen.

In de tweede helft van 1989 laat de Werkgroep Eemsmond van de Lande-
lijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee een studie uitvoeren door de
Chemiewinkel van de Universiteit Groningen. De studie moet argumenten
opleveren voor de reactie van de Werkgroep Eemsmond in de vergunnings-
procedures die in het kader van de Hinderwet en de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren van de vestiging van Xantar worden gevoerd. Naast
Xantar levert ook GE Plastics als belangrijke producent van polycarbonaat
gegevens voor de studie.

De Werkgroep Eemsmond en de Groningse Milieufederatie hebben met
name bezwaar tegen de emissie van dichloormethaan, en vragen zich af of
Xantar wel alle mogelijke maatregelen heeft genomen om die emissie te
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voorkomen, i.c. of er geen alternatief, chloorvrij, produktieproces mogelijk
is. In het rapport komt de Chemiewinkel tot de conclusie dat een dergelijk
produktieproces bestaat. Op basis van het literatuuronderzoek kan echter
niet worden vastgesteld of het proces commercieel toepasbaar is. Deze studie
vormt mede de bron van informatie waarop Vereniging Milieudefensie zich
baseert.

verloop van de actie
De actie "Weiger wegwerp - Spaar het milieu" van de samenwerkende milieu-
en consumentenorganisaties start in maart 1990 en duurt een half jaar. Op
basis van het onderzoeksrapport zijn, samen met algemene criteria (zie
hoofdstuk zeven) keuzes gemaakt voor aandachtspunten binnen deze campag-
ne. Daarbij zijn drie thema's gekozen:

1. produkthergebruik: melkverpakking. Het produkt melk heeft een van
de grootste te verpakken volumes, en bovendien is het melkpak de
meest succesvolle eenmalige verpakking. Op basis van het onderzoeks-
rapport staan de organisaties op het standpunt dat supermarkten om te
beginnen de glazen fles in hun assortiment moeten opnemen;

2. algemeen: overbodige verpakking: blister-verpakkingen;
3.   preventie door middel van materiaal-substitutie: hier is voor aluminium

gekozen, waarvan de milieubelasting naar de mening van Vereniging
Milieudefensie op gelijke voet staat met die van PVC, dat een jaar
daarvoor in een actie centraal stond.

Van deze thema's heeft melkverpakking, mede door de tegenaanval van Tetra
Pak, de meeste aandacht gekregen. De kartonnen melkverpakking vormt
voor deze organisaties het symbool van wegwerpverpakkingen. Volgens de
Vereniging Milieudefensie blijkt uit een enqu8te van de Universiteit van
Amsterdam dat driekwart van alle burgers bereid is om op een (lichtgewicht)
glazen melkverpakking over te stappen. De minister van VROM geeft
overigens meteen aan niet te willen ingaan op de eis van de actievoerende
organisaties om een verbod op kartonnen melkverpakkingen in te stellen.
EMONederland reageert op de actie met de opmerking dat onderzoek moet
uitwijzen welke verpakkingsvorm vanuit milieu-oogpunt het meest wenselijk
is. Bovendien vindt EMC-Nederland dat de enqu6te subjectieve vragen bevat.
Zij voert een eigen enquBte uit waaruit blijkt dat het percentage 53 % is.

Gezien de reactie van het CBL op de actie tegen PVC-verpakkingen is
deze organisatie door Vereniging Milieudefensie opnieuw benaderd. Het CBL
reageert dit keer echter terughoudend.

Albert Heijn reageert begin 1991 op de eisen van de actievoerende organi-
saties met proeven in verschillende Albert Heijn-vestigingen om de voorkeur
van de consument vast te stellen. Deze proeven worden uitgevoerd met de
lichtgewicht glazen fles van Ormet (zie paragraaf 3.5), en zullen acht maan-
den in beslag nemen.
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Tijdens de actie besluit Vereniging Milieudefensie om een tweede, herziene
druk van het door PMA opgestelde onderzoeksrapport uit te brengen

vanwege kritiek die door diverse partijen op de eerste studie is geformuleerd.
GE Plastics wordt in de gelegenheid gesteld aanvullende informatie te
verstrekken. Vereniging Milieudefensie belooft deze gegevens te zullen
verwerken, maar kondigt aan dat op basis daarvan het standpunt over
polycarbonaat niet zal worden herzien. De voornaamste reden is het gebruik
van fosgeen en de emissie van dichloormethaan gedurende de produktie. Als
GE Plastics overschakelt op een produktieproces waarin die stoffen niet
worden gebruikt zal dit standpunt worden heroverwogen, zo schrijft Vereni-
ging Milieudefensie in juni 1990 namens de samenwerkende organisaties aan
GE Plastics.

In een interne notitie wordt door GE Plastics een evaluatie gemaakt van
dit standpunt: het is teleurstellend, maar het viel niet te verwachten dat
Vereniging Milieudefensie een publiek ingenomen standpunt binnen een
maand zou herroepen. Aangezien de organisaties GE Plastics als een geloof-
waardige onderneming zien, lijkt het verstandig om het contact, ondanks de
negatieve ervaringen met het uitwisselen van informatie, voort te zetten. Een
belangrijk motief daarvoor is dat de reikwijdte van dit contact groter is dan
alleen de polycarbonaat-melkfles. Via de melkverpakking staat het produk-
tieproces van polycarbonaat, en daarmee een belangrijke activiteit van GE
Plastics, ter discussie.

Een direct gevolg van dit standpunt, dat in de actie wordt uitgedragen, is
het besluit van GE Plastics om de introductie van de polycarbonaatfles bij
zuivelindustrie, die was gepland voor eind 1989, uit te stellen.

3.4. LIjN 4 - discussie over eco-studies in opdracht van bedrijven

De tweede helft van 1990 wordt gedomineerd door de discussie over twee
eco-studies, waarvan de resultaten in die periode naar buiten worden ge-
bracht. Deze discussie, waarin producenten van de betrokken verpakkings-
vormen en Vereniging Milieudefensie de boventoon voeren, krijgt in de
media de nodige aandacht. De voorgeschiedenis van beide studies, alsmede de

discussie die op het verschijnen van beide studies volgt, wordt hieronder
geschetst.

eco-studie in opdracbt van GE Plastics
Naar aanleiding van de overwegingen rond het contact met de maatschappe-
lijke organisaties zoals dat hierboven is beschreven besluit GE Plastics het
Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden (CML) een vergelij-
king te laten maken van de milieu-effecten van verschillende melkverpakkin-
gen, waaronder de polycarbonaatfles. Dit instituut is op dat moment al
enkele jaren bezig een adequate methode te ontwikkelen waarmee milieu-
effecten van produkten kunnen worden vergeleken. Daarbij wil het CML
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aansluiten bij activiteiten die door andere onderzoeksinstituten worden
ontplooid, om te komen tot een gestandaardiseerde methodiek. Het uitvoe-
ren van studies in opdracht van producenten is een belangrijk hulpmiddel
om deze methode verder te ontwikkelen.

De keuzes die inherent zijn aan het uitvoeren van een dergelijke vergelij-
king worden door het CML gemaakt. De door betrokken ondernemingen
aangeleverde gegevens worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau

getoetst.
In oktober 1990 brengt GE Plastics de resultaten van de CML-studie, die

gunstig zijn voor de polycarbonaat melkfles, naar buiten. GE Plastics
verwacht nu de introductie van haar melkftes in 1991. De onderneming stelt
dat op basis van de resultaten niets de introductie van de polycarbonaat
melkfles in de weg staat.

De resultaten van de studie worden door GE Plastics verder gebruikt om
een commentaar te onderbouwen op het concept van de tweede versie van

het verpakkingsrapport dat door Vereniging Milieudefensie wordt voorbe-
reid. Naar de mening van GE Plastic moeten de samenwerkende milieu- en
consumentenorganisaties hun standpunt inzake de polycarbonaat melkfles
heroverwegen.

Vereniging Milieudefensie reageert in een brief met de opmerking dat men
in overleg met andere organisaties opnieuw een standpunt zal bepalen. Na
nader overleg met GE Plastics wordt dat standpunt inderdaad gewijzigd. In
een brief van 8 april 1991 geeft Konsumenten Kontakt mede namens de
Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, de Consumentenbond
en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen aan waI het standpunt is na
het beraad dat heeft gevolgd op de informatie die door GE Plastics is
verstrekt. Ondanks de inspanningen die GE Plastics zich getroost om de
milieubelasting van het produktieproces van polycarbonaat te verminderen
blijven de organisaties fundamentele bezwaren houden tegen produktiepro-
cessen waarbij chloor wordt gebruikt. "Om die reden willen wij aan onze
acceptatie van de PC-fles, geproduceerd volgens het huidige proces, een
aantal voorwaarden verbinden." Deze voorwaarden zijn dat de kunststof fles
de glazen fles niet mag verdringen, en dat GE Plastics doorgaat met het
ontwikkelen van een chloorvrij proces, en dit in nieuwe produktielocaties
ook toepast wanneer dat mogelijk is. Deze brief wordt onder betrokkenen
binnen GE Plastics verspreid met de mededeling dat dit invloed heeft op
"PC-issues, that go beyond the milk-bottle."

Een publikatie in maart 1991 van het blad Koopkracht van Konsumenten
Kontakt geeft aan dat deze organisatie invulling geeft aan haar standpunt. In
een artikel wordt gewezen op verschillende melkverpakkingen, en de milieu-
effecten die daar volgens de CML-studie mee zijn verbonden. Tevens wordt
aangegeven wat de voordelen zijn voor de gebruiker van de kunststof en de
lichtgewicht glazen fles. Op basis van deze gegevens staat Konsumenten

Kontakt op het standpunt dat supermarkten melk in flessen moeten verko-
pen. Zowel vanuit milieu-overwegingen als vanwege de gebruiksvriende-
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lijkheid pleit Konsumenten Kontakt voor de polycarbonaat melkfles, "maar
het produktieproces van die fles kan veel schoner. Onder de voorwaarde dat
snel duidelijk wordt op welke wijze en op welke termijn de polycarbonaat
melkfiessen schoner geproduceerd gaan worden, zal Konsumenten Kontakt
de    introductie    van deze nieuwe melkverpakking gaan bevorderen."     De
milieu-organisaties, die het gebruikersgemak niet zo'n belangrijke plaats
toekennen in hun oordeel, en die bovendien actie voeren tegen de chloor-
industrie, houden zich wat meer op de achtergrond.

Belangrijk gevolg van deze gang van zaken is dat in het marketing-project
van GE Plastics nu bij de argumenten voor introductie van de polycarbonaat-
fles als melkverpakking nadrukkelijk wordt gewezen op de gunstige milieu-
aspecten.

eco-studie in opdracbt van Tetra Pak
De andere milieuvergelijking van melkverpakking, waarvan de resultaten
medio 1990 naar buiten komen, is uitgevoerd door het Centrum Polymere
Materialen van TNO. De achtergrond van deze studie is als volgt.

Om afnemers over de milieu-effecten van het pak te informeren laat Tetra
Pak in 1988 een vergelijking maken van drie verpakkingsvormen voor melk:
de zogenaamde Tetra Brik, de melkverpakking van laminaat, bestaande uit
papier en polyetheen, en een glazen retourfles. Voor deze studie, die wordt
uitgevoerd door een Zweeds onderzoeksinstituut, worden gegevens gebruikt
die betrekking hebben op de Duitse markt rond 1980.

Wanneer de resultaten van deze studie met Nederlandse milieu-organisaties
worden besproken levert dit laatste punt kritiek op. In 1989 geeft Tetra Pak
daarom aan TNO opdracht deze gegevens te vertalen naar de Nederlandse
situatie. TNO doet vervolgens pogingen om de lichtgewicht glazen fles en de
polycarbonaatfles in het onderzoek te betrekken. Omdat het gaat om alterna-
tieven die zich op dat moment nog op de tekentafel bevinden, wordt daar
van afgezien. Er wordt gekozen voor de alternatieven glazen mono-fles,
glazen retour-fles en de kartonnen verpakking. Daarbij is niet de totale
produktketen bekeken: zo is het transport van de detailhandel naar de consu-
ment niet meegenomen. Omdat het om het herijken van een bestaand onder-
zoek gaat, past TNO zich aan de methodiek van het oorspronkelijke onder-
zoekaan.

De herijking bestaat uit het veranderen van gegevens die specifiek zijn
voor de Duitse markt en het toevoegen van nieuwe gegevens. Een voorbeeld
van een marktspecifiek gegeven is de wijze van distributie. Een ander
voorbeeld is het 'tripgetal', het aantal malen dat een retourfles opnieuw
wordt ingezet. Dit getal is voor de Nederlandse markt niet bekend, en schat-
tingen lopen ver uiteen. Dit is problematisch vanwege de grote invloed van
dit getal op de uitkomsten. Dit probleem kwam tijdens een eerste analyse
duidelijk naar voren. Alhoewel ook de literatuur op dit punt niet duidelijk
is, bleek bij nadere beschouwing dat het kritische punt voor verschillende
milieu-effecten, waaronder energie, tussen de tien en twintig trips lag. Op
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basis daarvan wordt besloten twee varianten door te rekenen: een voor tien
trips en een voor twintig trips.

Bij dit soort problemen kan de keuze op basis van expertise door TNO
worden genomen. In gevallen waarin de keuze op basis van de aanwezige
kennis moeilijk is, en die keuze een grote invloed heeft op de uitkomst,
wordt overleg gepleegd met de opdrachtgever.

Verder vormt het verkrijgen van gegevens van andere partijen ook in deze
studie een probleem. De nauwkeurigheid van de studie is echter in grote
mate afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Naast het
feit dat sommige bedrijven een dergelijke studie zien als een bedreiging is dit
vaak ook een kwestie van het niet voorhanden zijn van gegevens.

reactie op de tegenstrijdige resultaten van beide studies
In juni 1990 wordt dit onderzoek door TNO in Zweden, het thuisland van
opdrachtgever Tetra Pak, aan de pers gepresenteerd. De conclusie van de
'herijking' is volgens Tetra Pak dat het melkpak vanuit milieu-oogpunt niet
slechter scoort dan de glazen fles. Deze presentatie vindt plaats op verzoek
van Tetra Pak. Terra Pak wil die resultaten namelijk naar buiten brengen,
terwijl het beleid van TNO is dat dergelijke rapporten niet openbaar worden
gemaakt. Naar aanleiding van de wens van de opdrachtgever publiceert TNO
daarom een samenvatting. Daarin wordt afzonderlijk voor emissies naar
water, lucht, voor energieverbruik en voor de bijdrage aan de afvalproblema-
tiek de vergelijking gepresenteerd. De samenvatting bevat geen eindvergelij-

king van de verschillende verpakkingsvormen. Het volledige rapport wordt
alleen bij Tetra Pak ter inzage gelegd.

Op de presentatie van de resultaten wordt door een aantal partijen fel
gereageerd, mede als gevolg van de actie die door de samenwerkende milieu-
en consumentenorganisaties wordt gevoerd. Vereniging Milieudefensie geeft
aan dat de TNO-studie geen reden is de actie tegen de kartonnen melk-
verpakking te stoppen. De aannames die in de studie worden gedaan over het
aantal maal dat de glazen fles kan worden hergebruikt zijn daarvoor een
belangrilk argument. TNO gaat uit van tien dan wel twintig 'trips', terwijl
navraag van Vereniging Milieudefensie bij zuivelproducenten leert dat dit
gemiddeld dertig keer is. Een ander punt van kritiek is de aanname over het
rendement van het verbranden van afgedankte melkpakken; dit ligt volgens

Vereniging Milieudefensie veel lager dan door TNO wordt verondersteld.
Tenslotte wijst VMD op de lichtgewicht fles die door Ormet is geintrodu-
ceerd, en die in de vergelijking niet is meegenomen.

Wanneer de resultaten van beide studies bekend zijn ontstaat een publieke
discussie waarin de beide studies met elkaar worden vergeleken. De aannames
en onvolkomenheden van beide studies worden breed uitgemeten door de
verschillende partijen, die de studie die hun positie het best uitkomt als de
beste presenteren. Uiteindelijk verklaart de minister van VROM, aan wie het
TNO-rapport door Tetra Pak is aangeboden, dat het rapport niet nauwkeu-
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rig genoeg is. De discussie over de beide onderzoeksrapporten is mede aanlei-
ding voor het methodiekproject dat in opdracht van het ministerie van
VROM wordt uitgevoerd, en dat in hoofdstuk twee kort is besproken.

3.5. LIJN 5 - introductie van de lichtgewicht glazen melkfles

In de onderzochte periode wordt op de Nederlandse markt twee maal een
lichtgewicht glazen fies geYntroduceerd als alternatief voor de bestaande
glazen fles. Beide introducties worden hieronder beschreven.

eerste introductie
Eind april 1990 introduceert Ormet Twentse Zuivelindustrie uit Enschede -
een van de kleinere zuivelproducenten - een lichtgewicht glazen melkfles met
een schroefdop. De fles wordt door de N.V. Vereenigde Glasfabrieken gepro-
duceerd. Ormet heeft 300 000 gulden geTnvesteerd in het aanpassen van de
afvulinstallaties, die geschikt moesten worden gemaakt voor de schroefdop.
De onderneming, die een deel van haar produktie naar Duitsland exporteert
waar dit type lichtgewicht glazen fles tot standaard is gekozen, verwacht dat
een deel van de consumenten voor deze nieuwe glazen fles ten koste van het
kartonnen pak zal kiezen. Naast de schroefdop heeft de fies een etiket
waarop produktinformatie kan worden aangebracht.

In deze periode meldt het Produktschap Zuivel overigens dat voor het
eerst sinds 1970 de substitutie van de glazen fles door het kartonnen pak tot
staan is gebracht. Als belangrijkste oorzaak wordt de aandacht voor de
milieu-effecten van melkverpakkingen gezien.

t'weede introductie
Zoals hierboven al is beschreven verplicht het Convenant Verpakkingen de
zuivelketen om, tenzij dat technisch onmogelijk is, het gewicht van de
bestaande glazen fles te reduceren. Omdat Ormet at in 1990 een dergelijke
fles introduceert, bestaat die belemmering niet, en inderdaad wordt in
november 1991 de lichtgewicht glazen fles geintroduceerd door de grote
zuivelproducenten. Dit substituut voor de bestaande glazen fies is door de
samenwerkende zuivelproducenten ontwikkeld in overleg met de producent,
N.V. Vereenigde Glasfabrieken. De lichtgewicht glazen fles wordt gezamen-
lijk ingekocht door de zuivelproducenten bij de producent; zij hebben ook
overlegd over een standaard, wat logisch is voor een op landelijke schaal
functionerend retoursysteem. Ook bij de omschakeling, waarbij oude flessen
moesten worden teruggehaald, is samengewerkt, onder meer door glasbrekers
bij zuivelproducenten te plaatsen. Overigens is dit niet dezelfde fles als die in
1990 door Ormet is geintroduceerd. Deze fles, die was gericht op de Duitse
markt, had een schroefdop, terwijl de nu als Nederlandse standaard geintro-
duceerde fles dat niet heeft. De reden dat niet voor de 'Ormet'-fles is geko-
zen is dat dit een investering zou vergen in de afvulapparatuur. De zuivelpro-
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ducenten waren daartoe niet bereid.
Volgens de commercieel directeur van de divisie consumenten West-

Europa van Friesland/Frico Domo is deze stap gezet om "de glazen fles zijn
concurrentiekracht te laten behouden ten opzichte van andere verpakkin-
gen." Het verminderde gewicht heeft zowel   voor het milieu   als   voor   de
consument voordelen. Bovendien is de vorm verbeterd. Eerste verkoopcijfers
vormen een indicatie voor een stagnerende teruggang van de glazen verpak-
king ten opzichte van het kartonnen pak.

3.6. LIJN 6 - recycling van kartonnen drankverpakkingen

Een lijn die parallel loopt aan verschillende van de hierboven beschreven
gebeurtenissen is de ontwikkeling van de mogelijkheden rot recycling van
kartonnen drankverpakkingen en het zoeken naar afzetmogelijkheden voor
het regeneraat. De activiteiten van producenten van kartonnen drankverpak-
kingen vallen uiteen in twee sporen: materiaalhergebruik en voorlichting.
Deze worden achtereenvolgens besproken.

materiaalbergebruik van kartonnen drank,uerpakkingen
Tetra Pak is ervan overtuigd dat het door de onderneming geleverde verpak-
kingsconcept (eenmalige laminaatverpakkingen die na gebruik worden ver-
brand) een efficiente wijze is om met grondstoffen om te gaan. Om die reden
wordt het hergebruik van kartonnen drankverpakkingen door de onderne-
ming zelf niet als efficient gezien. Omdat in verschillende landen de heersen-
de opinie is dat hergebruik de oplossing vormt voor de afvalproblematiek
voelt Tetra Pak zich gedwongen te zoeken naar mogelijkheden voor het
hergebruik van kartonnen drankverpakkingen. Naast de discussie in Neder-
land speelt vooral de invoering van een terugnameplicht voor verpakkingen
in Duitsland een belangrijke rol.

Vanuit deze achtergrond onderneemt Tetra Pak diverse activiteiten op het
gebied van hergebruik. Recycling van kartonnen drankverpakkingen (naast
melkverpakking ook bijvoorbeeld voor vruchtensap) is technisch geen pro-
bleem; door de pakken te vermalen en te persen kan een basismateriaal voor
andere produkten worden gemaakt, en ook kan de verpakking uit elkaar
worden gehaald (polyetheen, karton, en eventueel aluminium), waarna
toiletpapier wordt gemaakt van het vrijkomende karton. De producenten van
kartonnen drankverpakkingen beschikken al langer over de techniek om
pakken te vermalen en te persen, maar tot voor kort was er nooit een markt
voor de oorspronkelijke toepassing van die techniek: het persen van blokken
die als brandstof kunnen dienen. Nu staat in Duitsland een proeffabriek;
diverse partijen - bijvoorbeeld architecten - hebben al belangstelling getoond
voor het toI meubelplaten geperste materiaal. De voornaamste concurrent
van Tetra Pak, Elopak, profileert zich vooral met het persen van afgedankte
verpakkingen tot blokken die kunnen dienen als brandstof.
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Het grootste probleem bij het hergebruik van kartonnen drankverpakkingen
is de inzameling: het duurt lang voordat een redelijke hoeveelheid afgedankte
melkverpakkingen bij elkaar is gebracht. Tot op heden wordt produktie-afval
gebruikt voor de proeven. Om dit probleem op te lossen neemt Tetra Pak
deel aan proefprojecten op het gebied van de gescheiden inzameling van
huishoudelijk afval. Dergelijke projecten vinden in het laatste deel van de
onderzoeksperiode op verschillende plaatsen in verschillende vormen plaats.
De reden voor deze diversiteit is dat de eisen aan de inzamelingsstructuur per
regio sterk kunnen verschillen. Proeven zijn noodzakelijk omdat nog weinig
kennis bestaat over aspecten van inzameling zoals de hoeveelheid en de staat
waarin het afval wordt teruggebracht.

De verschillende activiteiten van de producenten van kartonnen drankver-
pakkingen rond hergebruik worden in de loop van 1992 ondergebracht in de
Stichting Hergebruik Drankenkarton (HEDRA). HEDRA wil een voorbeeld
geven op welke wijze hergebruik organisatorisch en financieel kan worden
gestuurd. De Stichting ontwikkelt de infrastructuur en herverwerkingscapaci-
teit, en stelt zich op het standpunt dat inzameling niet tot de taak van de
producenten behoort. HEDRA betaalt een premie voor de aangeleverde
pakken, die bewust niet volledig de kosten van inzameling dekt. De reden
hiervoor is dat 'de samenleving' hergebruik wil, en daarom ook de kosten
daarvan voor haar rekening moet nemen op het moment dat het economisch
niet rendabel is.

voorlicbting over milieu-aspecten van kartonnen drankve,pakkingen
Naast het ontwikkelen van materiaalhergebruik richten de producenten van
kartonnen drankverpakkingen zich op voorlichting. Tetra Pak heeft naar
eigen zeggen vijftien jaar lang niet deelgenomen aan de door haar als 'emotio-
neel' omschreven maatschappelijke discussie over melkverpakking. De reden
daarvoor was dat het voor een verpakkingsleverancier niet gebruikelijk is aan
dat soort discussies deel te nemen. Bovendien heeft Tetra Pak in Nederland
aan haar afnemers haar positie duidelijk gemaakt. Door de strategische
discussie over verpakkingsafval is dat veranderd. Omdat volgens Tetra Pak in
die discussie een aantal onjuistheden naar voren werden gebracht, gaat deze
onderneming aan de discussie deelnemen.

De boodschap van Tetra Pak maakt deel uit van een algemeen betoog over
verpakkingen. Daarin wordt aangegeven dat verpakking meer is dan afval,
zoals de milieu- en consumentenorganisaties stellen. Een voorbeeld van deze
promotie-activiteiten is de zogenaamde 'packmobiel', waarmee Tetra Pak in
1992 langs vierhonderd lagere scholen trekt. Kinderen kunnen hier middels
een computerspel "het belang van verpakkingen leren zien". De meubels in
deze bus zijn gemaakt van gerecyclede kartonnen drankverpakkingen. Een
ander voorbeeld is de uitgebreide presentatie die Tetra Pak geeft in het
'Ecodrome', een onderdeel van een groots opgezette expositie in 1992 (de
Floriade).

Begin 1991 treedt het Voorlichtingsbureau Kartonnen Drankverpakkingen
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(VKD), een gezamenlijk initiatief van Tetra Pak, Elopak en Combibloc, de
producenten die in Nederland actief zijn, voor het eerst naar buiten. Tetra
Pak is de stuwende kracht achter dit voorlichtingsbureau. Doel van het VKD
is "de kennis omtrent alle aspecten van kartonnen drankverpakkingen bij de
doelgroepen te verhogen. Deze doelgroepen zijn: consumenten, pers, over-
heid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven." Daartoe wordt vier
maal per jaar een Nieuwsbrief gepubliceerd, waarin onder meer 'opinion
leaders' hun mening geven over de verpakkingsdiscussie en de waarde van
eco-studies. Verder neemt het Voorlichtingsbureau Kartonnen Drankverpak-
kingen deel aan manifestaties en beurzen. Het voorlichtingsbureau is onder-

gebracht bij de branche-organisatie van de producenten van kartonnen

drankverpakkingen, EMC-Nederland.

3.7. LIJN 7 - eco-studies in het kader van het Convenant Verpakkingen

Een laatste belangrijke lijn in het substitutieproces dat in deze casus centraal
staat is de wijze waarop de afspraak wordt uitgevoerd die in het Convenant
Verpakkingen is neergelegd om voor de verpakking van een aantal produk-
ten, waaronder melk, eco-studies uit te voeren. Achtereenvolgens komen de
volgende onderwerpen aan de orde: de voorbereiding van deze Studies door
de Stichting Verpakking en Milieu, de betrokkenheid van verschillende
actoren bij deze studies, de uitvoering van de studies, de specifieke situatie
rond de eco-studie over melkverpakkingen, en de verwachtingen van betrok-
kenen over de uitkomst van de studie.

voorbereiding van de eco-studies
Zoals in paragraaf 3.2. is beschreven, bevat het Convenant Verpakkingen de
afspraak dat de verpakkende industrie voor een aantal produkten eco-studies
voor 1 december 1992 uitvoert waaruit moet blijken of een meermalige

verpakking van die produkten de voorkeur verdient boven de huidige
eenmalige verpakking. Een van deze produkten is melk.

De Stichting Verpakking en Milieu speelt bij de uitvoering van deze
afspraak een centrale rol. Deze organisatie bestudeert daartoe verschillende
aspecten van eco-studies. Zo wordt gesproken met experts op het gebied van
milieu-gerichte levenscyclusanalyses. Zowel Amerikaanse als Europese weten-
schappers delen de SVM mee dat de methodiek van dergelijke analyses nog
volop in ontwikkeling is. Als extra complicerende factor geldt dat het in dit
geval gaat om de analyse van een reeks van produkten. Bovendien is de markt
voor verpakkingen zeer dynamisch; er vinden regelmatig veranderingen
plaats in verpakkingssystemen.

Ook analyseert de Stichting Verpakking en Milieu het verloop van eerdere

discussies over de milieu-effecten van produkten waarin een eco-studie een
rol speelde. Daaruit blijkt dat zo'n studie veelal wordt uitgevoerd in op-
dracht van een betrokken onderneming. Op basis van dat gegeven hebben
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maatschappelijke organisaties en politici vaak de kritiek dat de analyse niet
objectief is, waarna discussie over de resultaten van de betreffende eco-studie
ontstaat. De hierboven beschreven discussie over de resultaten van de onder-
zoeken door het CML en TNO vormen voor de Stichting Verpakking en
Milieu een concreet voorbeeld van een situatie waarin men niet wil terecht-
komen.

Zowel deze analyse, als het feit dat de methodiek van LCA's nog in
ontwikkeling is, vormen voor de Stichting Verpakking en Milieu argumenten
om te proberen een draagvlak te creEren voor de milieu-analyses die in het
kader van het convenant moeten worden uitgevoerd.

Gezien het complexe karakter van eco-studies, en het feit dat over hun
toepassing verschillend wordt gedacht, vraagt de SVM de vakgroep Bestuurs-
kunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam advies over de uitvoering van
de verplichting die in Convenant is neergelegd. Deze opdracht mondt uit in
een zogenaamde processtandaard.

In dit document wordt het proces beschreven waarlangs de produktstudies
tot stand moeten worden gebracht. Overigens wordt in de processtandaard
uitgegaan van een milieu-analyse en een markt-economische analyse, waarvan
de resultaten op voet van gelijkheid met elkaar warden vergeleken.

Het proces is op een zodanige manier ingericht dat de resultaten (de
studies voor de verschillende produktgroepen) kunnen rekenen op maat-
schappelijke acceptatie. Deze acceptatie is niet vanzelfsprekend vanwege de
hierboven al genoemde argumenten: het feit dat het instrument levenscyclus-
analyse nog in ontwikkeling is, dat niet alle keuzen in zo'n analyse op
objectieve argumenten kunnen worden gebaseerd, en de dynamiek die bestaat
in de economische, technologische en ecologische aspecten van verpakkingen.
De processtandaard is gebaseerd op het uitgangspunt dat die acceptatie wordt
bevorderd door een 'zorgvuldige vormgeving van het proces'. Het gaat
daarbij om (i) participatie van betrokken actoren, (ii) transparantie van de
milieu-analyses, door de keuzes die in de milieu-analyses worden gemaakt te
expliciteren, en (iii) het gehalte van de analyses, dat wil zeggen het kiezen
van gerenommeerde instituten die de analyses uitvoeren.

De participatie van betrokken actoren vormt de kern van de processtan-
daard. "Een aanname achter het hier voorgestelde proces is dat actoren zich
sterker gecommitteerd zullen weten aan het proces en aan de uitkomst ervan,
naarmate zij in het proces een gewichtiger rol spelen." (In 't Veld et al. 1992:
16). Complementair aan deze participatie is de regel dat betrokkenen zich
binden aan de processtandaard, en gedurende de uitvoering daarvan op
vertrouwelijke wijze omgaan met informatie. Volgens de processtandaard ziet
de Stichting Verpakking en Milieu af van het zelfstandig uitvoeren van eco-
studies. Zij legt die taak in handen van een Stuurgroep, waarin behalve een
onafhankelijke voorzitter de SVM twee vertegenwoordigers benoemt, en
consumenten- en milieu-organisaties elk 66n vertegenwoordiger afvaardigen.
Daarnaast maken twee onafhankelijke deskundigen deel uit van de Stuur-
groep. De Stuurgroep bepaalt in welke volgorde de analyses voor de verschil-
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lende produkten zullen worden uitgevoerd, en beslist tevens over de alterna-
tieven die per produktgroep zullen worden bekeken.

De Stuurgroep benoemt per produkt een projectgroep. Deze groep codrdi-
neert de uitvoering van de eco-studie. De projectgroep bevat in de eerste

plaats ondernemingen uit de verpakkingsketen (in elk geval vertegenwoordi-
gers    van de betreffende verpakkende industrie    en de handeD. Daarnaast
moeten volgens de processtandaard ook maatschappelijke organisaties
deelnemen. Deze projectgroep besluit bij algemene stemmen.

Om de beide andere aspecten van een 'zorgvuldig vormgegeven proces',
transparantie en gezaghebbende analyses, te waarborgen moet volgens de
processtandaard een Wetenschappelijke Raad worden ingesteld. Daarin
hebben onafhankelijke experts zitting op het gebied van milieu-analyses en
kosten-baten analyses. Deze Raad adviseert de Stuurgroep.

De processtandaard bevat een complete set van 'organieke en procesregels',
die de organisatie en het verloop van het proces reguleren.

Ten aanzien van het op gelijke voet stellen van de markt-economische
analyse met de milieu-analyse wordt door de adviseurs van de SVM gerede-
neerd dat een beroep op markt-economische overwegingen op dezelfde
problemen zal stuiten als de resultaten van een milieu-analyse wanneer deze
niet aan dezelfde eisen voldoet, namelijk participatie, transparantie en gezag-
hebbendheid.

Overigens wordt het ministerie van VROM als partij in het Convenant
door de SVM geraadpleegd over haar standpunt op dit punt. In het Conve-
nant zijn markt-economische gronden gedefinieerd als "gronden, die het
desbetreffende produkt niet verkoopbaar doen zijn voor de doelgroep
waarop dat produkt zich richt". In een brief licht de minister zijn standpunt
hierop toe; het kan gaan om bijvoorbeeld veiligheids- of gezondheidsoverwe-

gingen, maar niet om bedrijfseconomische gevolgen die gepaard gaan moet
het omschakelen naar meermalige verpakkingssystemen. Uiteindelijk kiest de
SVM voor een bredere interpretatie, waarin naast veiligheids- en gezondheids-
aspecten tevens aandacht wordt besteed aan koopkracht van de consument,
kosten-effectiviteit, de mogelijkheid van produktsubstitutie, fysieke belemme-
ringen bij de handel, werkgelegenheid en de internationale concurrentieposi-
tie van het Nederlandse bedrijfsleven.

De Stichting Verpakking en Milieu weet het ministerie van VROM ervan te
overtuigen dat deze aanpak de enige juiste is, waarna de minister de aanpak

vervolgens in de Tweede Kamer presenteert. De deadlines die in het Conve-
nant Verpakkingen worden genoemd worden weliswaar niet gehaald, maar er
bestaat bij politici begrip voor de complexiteit van de operatie. Overigens
gaat hieraan nog enige pressie vanuit het ministerie vooraf. In februari 1993
maakt de minister bij de SVM zijn 'grote bezorgdheid kenbaar' over de
vertraging in de uitvoering van de milieu-analyses. Dit brengt het ministerie
van VROM ertoe bij de SVM aan te kondigen dat regelgeving wordt voorbe-
reid ten aanzien van een innameplicht en een plicht tOt hergebruik van
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verpakkingen genoemd in bijlage II van het Convenant Verpakkingen.
Uiteindelijk wordt in onderling overleg het project voortgezet, en bereiken
de convenantspartijen op 2 juli 1993 overeenstemming over de instituten die
de milieu-analyses gaan uitvoeren. TNO zal de eerste analyses uitvoeren,
waarbij de CML-methode zal worden gebruikt.

deelname van betrokken actoren
In de processtandaard is de wijze waarop verschillende actoren worden
betrokken bij de uitvoering van de eco-studies beschreven. Hier zijn verschil-
lende punten van belang.

In de eerste plaats sluit de processtandaard niet aan bij de groep onderne-
mingen aan wie de verplichting tot het uitvoeren van de studies volgens het
convenant is opgedragen: de verpakkende industrie. Bij deze ondernemingen -
waaronder de zuivelproducenten - bestond aanvankelijk scepsis ten opzichte

van het aanvaarden van die verplichting. De Stichting Verpakking en Milieu
heeft meteen gesteld dat bij de milieu-analyses voor de verschillende produk-
ten ook de betrokken materiaalproducenten en de handel moeten deelnemen.
In de processtandaard is dat ook beschreven; niet alleen de verpakkende
industrie, maar de gehele verpakkingsketen vervult deze verplichting.

In de tweede plaats krijgt de Stichting Verpakking en Milieu van de andere
convenantspartij, het ministerie van VROM, het verzoek te mogen deelne-
men aan de uitvoering van de processtandaard. Op basis van de tekst van het
convenant raadt de Stichting Verpakking en Milieu dit af; zoals in het conve-
nant is neergelegd is het uitvoeren van de analyses een taak van de industrie.
Het ministerie is, evenals de SVM, een partij in het Convenant Verpakkin-
gen; zij zullen de uiteindelijke bevindingen van de studies beoordelen.

In de derde plaats is de deelname van maatschappelijke organisaties, die
door de opstellers van de processtandaard cruciaal wordt geacht, aan de orde.
De deelname van deze organisaties (milieu- en consumentenorganisaties)
krijgt de volgende uitwerking. Medio 1992 benadert de Erasmus Universiteit
de Consumentenbond, Konsumenten Kontakt, Stichting Natuur en Milieu
en Vereniging Milieudefensie. Met uitzondering van de Consumentenbond
besluit geen van deze organisaties deel te nemen. In die beslissing speelt de
over het algemeen afwijzende houding van deze organisaties tegen eco-studies
een belangrijke rol.

Konsumenten Kontakt ziet milieu-analyses niet als een beleidsinstrument,
maar als een instrument om te zoeken naar mogelijke verbeteringen van een
produkt. Men constateert dat het uitvoeren van dergelijke studies vaak als
vertragingstactiek wordt gehanteerd. Een probleem bij deze studies zijn de
weegfactoren die moeten worden toegekend aan verschillende problemen. De
overheid  zou die weging  in de uitgangspunten van beleid moeten vastleggen.
Zolang dat niet gebeurt, blijven er discussies over de weegfactoren, en
daarmee over de resultaten van eco-studies. Een argument om niet deel te
nemen aan de in de processtandaard neergelegde procedure is verder dat in de
door de Stichting Verpakking en Milieu gekozen opzet aan de economische
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analyse evenveel waarde wordt toegekend als een de milieu-analyse, terwijl in
het convenant economische effecten slechts als randvoorwaarde gelden bij de
het omschakelen van eenmalige naar meermalige verpakkingen. Ten aanzien
van melkverpakkingen geldt tenslotte dat al een aantal studies is verricht. Op
basis daarvan verwacht Konsumenten Kontakt niet dat eenmalige verpakkin-

gen in een nieuwe studie beter uit de bus zullen komen dan meermalige
verpakkingen.

Ook de milieu-organisaties besluiten om niet deel te nemen. Daarvoor
noemen zij de volgende redenen. In de eerste plaats betwijfelt men het nut
van het uitvoeren van eco-studies ten behoeve van de absolute vergelijking

van produktalternatieven. De keuze voor eenmalige dan wel meermalige
verpakkingen is uiteindelijk een politieke keuze, die kan worden gebaseerd
op de preventieladder die in het afvalbeleid van de overheid als uitgangspunt
wordt gehanteerd. Bovendien verwachten de milieu-organisaties niet veel van
de uitkomsten van de studies, op basis van de volgende uitspraak van de
voorzitter van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel: "Overi-
gens wil ik er geen twijfel over laten bestaan dat grootschalige introductie
van nieuwe statiegeldsystemen voor de detailhandel onmogelijk is, omdat de
ruimte daarvoor in winkels simpelweg ontbreekt. Als blijkt dat meermalige
verpakkingen beter is voor het milieu dan eenmalige verpakking, dan zult u
uw eenmalige verpakking moeten aanpassen". Specifiek voor melkverpakkin-
gen staan de milieu-organisaties op het standpunt dat het geen zin heeft om
nog eens een studie te doen. Als bijkomende reden noemI Vereniging
Milieudefensie dat deelname aan dit soort processen niet tot haar taak
behoort.

Nadat zowel Vereniging Milieudefensie als Stichting Natuur en Milieu
hebben geweigerd deel te nemen vindt het projectbureau, dat in het kader
van de processtandaard is ingesteld, een persoon die voeling heeft met de
milieubeweging bereid Zitting te nemen in de Stuurgroep. Vereniging Milieu-
defensie adviseert deze persoon overigens om niet deel te nemen.

In tegenstelling tot de milieu-organisaties en Konsumenten Kontakt wil de
Consumentenbond wel deelnemen aan de uitvoering van de processtandaard.
Bij het overwegen van de deelname aan de uitvoering van de processtandaard
is overleg gevoerd met de milieu-organisaties. Daarbij zijn verschillende
argumenten afgewogen. Duidelijk is dat deelname inhoudt dat men zich
committeert aan de uitkomsten van de studies. Anderzijds betekent deeiname
dat controle kan worden uitgeoefend op de inhoud, procedure en voortgang.
Een ander argument tegen deelname is dat voor een aantal produkten al
studies zijn gedaan, zodat bijvoorbeeld voor melkverpakking de uitkomst
niet verrassend zal zijn. In die gevallen betekent het project uitstel van
maatregelen die de milieubelasting van verpakkingen verminderen.

uituoering van de processtandaard
De uitvoering van de processtandaard blijkt een complexe operatie. In de
eerste plaats zijn de kosten van deze operatie aanzienlijk; de begroting in de
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processtandaard komt uit op een totaal van ongeveer acht miljoen gulden.
Normaal gesproken worden de activiteiten van de Stichting Verpakking en
Milieu bekostigd uit de contributie van de leden. Zij dragen bij naar rato van
hun omzet. Grote projecten worden mede gefinancierd uit bijdragen die
worden gevraagd van niet-leden. Als argument wordt daarbij gebruikt dat de
Stichting Verpakking en Milieu op een aantal fronten een voortrekkersrol
vervult waarvan het gehele bedrijfsleven profiteert. De niet-leden worden
aangesproken door de leden van de Raad van Commissarissen van de SVM.
Naast een Stichtingsbestuur (tien leden die elk leiding geven aan een bedrijf)
heeft de Stichting Verpakking en Milieu zo'n Raad van commissarissen,
waarvan vijftien leidinggevenden van internationaal opererende bedrijven
deel uitmaken.

De Consumentenbond heeft in het kader van haar betrokkenheid een
expert ingehuurd die ook bij het opstellen van het Convenant Verpakkingen
betrokken is geweest. Hij vertegenwoordigt de Consumentenbond in de
Stuurgroep en in enkele werkgroepen. De Consumentenbond overlegt
regelmatig met deze persoon. Ook de milieu-organisaties hebben via deze
persoon inzicht in het verloop van het proces.

Een belangrijke vraag die ten behoeve van de milieu-analyses moet worden
beantwoord is die op welke wijze verschillende milieu-effecten tegen elkaar
moeten worden afgewogen. Het ministerie van VROM is gevraagd daarover
een uitspraak te doen. Omdat het doel van het convenant het verminderen
van de hoeveelheid en schadelijkheid van afval is, moet volgens het ministe-
rie dat milieu-effect het zwaarst worden gewogen.

Door de Stuurgroep wordt, in overleg met de Wetenschappelijke Raad en
de SVM, besloten dat bij de eco-Studies eerst een zogenaamde quick-scan zal
worden gemaakt; vervolgens wordt meer gedetailleerd een LCA uitgevoerd
voor de produktcombinaties die volgens de quick scan zinvol zijn om te
bekijken. Voor deze getrapte aanpak is gekozen omdat discussie ontstond
over de vraag welke combinaties in de LCA moesten worden meegenomen.
Op basis van de uitkomst van de quick scan wordt ook de economische
analyse vormgegeven.

gang ·van zaken rond de studie naar melleverpakkingen
Voor de eco-studie melkverpakkingen wordt, conform de processtandaard,
een projectgroep opgericht. Daarvan maken de zuivelproducenten, materiaal-
leveranciers, detailhandel en de Consumentenbond deel Uit. De projectgroep
heeft een onafhankelijke voorzitter en een secretaris. Elk van de belangheb-
bende partijen voert informeel overleg met haar achterban. De producenten
van kartonnen drankverpakkingen doen dat binnen EMC-Nederland; de vijf
grote zuivelproducenten hebben overleggen buiten de bestaande organisaties
om. De beslissingen worden genomen binnen de projectgroep. Indien dat
nodig is, wordt de Stuurgroep gevraagd een beslissing te nemen (na eventueel
de Wetenschappelijke Raad te hebben geraadpleegd). In de projectgroep
worden onderwerpen besproken zoals de wijze waarop recycling moet
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worden toegerekend en het format waarin informatie wordt aangeleverd. GE
Plastics is geen lid van de projectgroep. Deze onderneming verwachtte niet
dat zij zou worden toegelaten, omdat zij een produkt vertegenwoordigt dat
nog niet op de markt is.

Uiteraard bestaat over een aantal onderwerpen verschil van mening. Zo
willen de papier- en kartonleveranciers (die in Nederland volledig draaien op
gerecycled papier) de milieu-effecten van produktie toerekenen aan de
primaire grondstofproducenten, en de voordelen van recycling aan zichzelf,
terwijl de leveranciers van kartonnen drankverpakkingen, die om hygiBnische
redenen met een 'maagdelijke' papiervezel werken, dat anders zien.

De projectgroep melkverpakking gebruikt meer tijd voor het formuleren
van de produktgroepomschrijving dan andere produktgroepen. Een punt dat
daarbij een rol speelt is dat de zuivelproducenten hun gehele assortiment bij
voorkeur op dezelfde wijze willen verpakken. Verder discussiBren zij inten-
sief over de vraag of de polycarbonaatfles moet worden meegenomen in de
LCA. Aanvankelijk is de projectgroep melkverpakking daarvan geen voor-
stander. De extra tijd die dat met zich mee zou brengen is daarbij het argu-
ment. In tegenstelling tot andere alternatieven is de polycarbonaatfles ook
nog niet op de markt. Uiteindelijk besluit de Stuurgroep, mede op advies van
de Wetenschappelijke Raad en tegen de wil van de projectgroep, dat de
polycarbonaat melkfies wel moet worden meegenomen. De onafhankelijke
vertegenwoordiger van de milieu-organisaties en de vertegenwoordiger van de
Consumentenbond hebben in de Stuurgroep aangedrongen op het meenemen
van de fies. Tevens heeft GE Plastics, dat de discussie volgde en informeel
werd geYnformeerd, in een brief aan de Stuurgroep op basis van zakelijke
argumenten het meenemen van haar melkverpakking bepleit. Overigens
hebben consumentenorganisaties en Vereniging Milieudefensie bij GE Plastics
aangedrongen op het schrijven van deze brief.

Eind 1993 wordt voor melkverpakking de quick scan in gang gezet. In de
scan worden zeven combinaties vergeleken, waarin kunststof, glas en karton
de materialen zijn. Door combinatie met verschillende afsluitingen, en het
meenemen van bekers en flessen ontstaan zeven combinaties.

In die periode ligt er ook een voorlopige offerte-aanvraag voor een markt-
economische analyse. Op basis van de resultaten van de quick scan zal deze
definitief worden gemaakt. De reden om op de quick scan te wachten is de
volgende. Wanneer daar uit komt dat op ecologische gronden de verschil-
lende verpakkingscombinaties elkaar weinig ontlopen, dan hoeft geen markt-
economische analyse te worden uitgevoerd. Het convenant stelt dat moet
worden omgeschakeld als dit ecologisch beter is en markt-economisch geen
overwegend bezwaar bestaat.

De uiteindelijke studie vergelijkt verpakkingssystemen ten behoeve van
dagverse melkprodukten (naast melk ook yoghurt, vla, pappen en slagroom).
Daartoe worden vier verpakkingssystemen geanalyseerd: de meermalige
glazen fles en het eenmalige kartonnen pak als bestaande systemen, en twee
'prototypische systemen': de meermalige polycarbonaatfles en de eenmalige
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PE-sachet. De milieu-analyse wordt uitgevoerd door TNO, de markt-econo-
mische analyse door het adviesbureau KPMG.

ver'wacbting over de resultaten
Aan het einde van de onderzoeksperiode is, in tegenstelling tot de in het
Convenant Verpakkingen gestelde deadline, nog altijd geen eco-studie naar
alternatieven van melkverpakkingen beschikbaar. De verschillende betrokken
actoren is daarom gevraagd naar hun verwachting omtrent de resultaten van
de studie, en het mogelijke vervolg van het substitutieproces.

In afwachting van de uitkomst van de eco-studies is Tetra Pak optimis-
tisch. Wanneer deskundigen een nieuwe melkverpakking zouden ontwerpen

op basis van de criteria vernieuwbare grondstoffen, energieverbruik, hygiEne,
transporteerbaarheid en veiligheid, dan zou het resultaat volgens Tetra Pak
dicht in de buurt van het huidige melkpak komen. Wanneer op weten-
schappelijk verantwoorde manier het proces wordt doorlopen zoals dat door
de Erasmus Universiteit is opgesteld, dan is Tetra Pak vol vertrouwen over

de uitkomst; deze zal dan anders zijn dan die van rot nog toe verrichte
studies. Wordt echter het proces beinvioed door politieke factoren, dan zal
een van de volgende scenario's werkelijkheid worden. Wanneer de glazen fles
hoger scoort dan het kartonnen pak, dan moet de politiek maatregelen
nemen tegen het pak. Op dat moment ontstaan voor Tetra Pak grote proble-
men. Indien de glazen fles en het kartonnen pak gelijk uit de bus komen,
dan geeft de studie punten aan waarop de fles kan worden verbeterd. Tegen
het pak moeten dan maatregelen worden genomen. Als de glazen fles er
slechter uitkomt dan het pak, dan zullen verschillende betrokken actoren de
conclusie trekken dat de studie niet goed is uitgevoerd.

In de optiek van GE Plastics doorkruisen de eco-studies in het kader van
het Convenant Verpakkingen de gevolgde introductiestrategie. In andere
landen zijn initiatieven ondernomen. In Nederland wachten de zuivelprodu-
centen met het nemen van een beslissing over een eventuele overschakeling
naar een ander verpakkingssysteem. Naast het feit dat men de uitkomst van
de convenantstudies wil afwachten speelt de opstelling van de detailhandel
een niet onbelangrijke rol. Bij monde van het CBL is deze principieel tegen
een toename van meermalige verpakkingen. GE Plastics wordt dus gecon-
fronteerd met verschillende situaties. In Duitsland is sprake van een competi-
tieve situatie waardoor individuele zuivelondernemingen bereid zijn om een
nieuwe verpakkingsvorm uit te proberen. In Nederland rest GE Plastics niets
anders dan informatie te verstrekken aan het onderzoeksinstituut dat de eco-
studie uitvoert, en de resultaten van die studie af te wachten. Vanwege de

stagnatie in Nederland als gevolg van het convenant heeft GE Plastics
besloten de aandacht op het buitenland te richten. In Duitsland heeft GE
Plastics wel succes. Daar introduceert een zuivelproducent in het eerste kwar-
taal van 1994 de polycarbonaat melkverpakking op nationale schaal. GE
Plastics hoopt dat deze verpakking uiteindelijk het marktaandeel van glas zal
gaan overnemen.
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De Consumentenbond zal de uitkomst van de milieu-studie respecteren. Zij
verwacht dat meermalige verpakkingen positief naar voren zullen komen.
Waarschijnlijk zal in dat geval discussie ontstaan over de markt-economische
analyse. Mede vanwege die mogelijke discussie verwacht de Consumenten-
bond dat uiteindelijk toch een politieke beslissing noodzakelijk is. Daarbij
geldt dat de detailhandel vanwege de extra handling geen voorstander is van
meermalige verpakkingen. Om die reden trekken zij gelijk op met de materi-
aalproducenten. Volgens de Consumentenbond zijn de zuivelproducenten
vanwege de omschakelkosten ook geen voorstander van een verandering van
verpakkingssysteem.

Zoals hierboven al is beschreven voert Albert Heijn in de periode eind
1991 - 1992 consumententests uit met alternatieven voor de kartonnen
drankverpakkingen. Dat wordt ook door andere supermarktketens gedaan.
Uit dergelijke teStS trekt Albert Heijn de conclusie dat de lichtgewicht glazen

fles bij de consument niet aanslaat. Daarbij is onder meer gekeken naar de in-
vloed van de prijs (normaal gesproken is de fles duurder), maar dat bleek
geen invloed te hebben. Het gemak van het pak lijkt het overwegende argu-
ment. Een schroefdop zou het gemak van de glazen fies voor de gebruiker
enigszins kunnen vergroten. Met de meermalige polycarbonaat melkfles heeft
Albert Heijn nog geen proeven gedaan, mede omdat volgens zuivelproducen-
ten nog niet alle - schoonmaak - problemen zijn opgelost. Tevens vindt
Albert Heijn het nadelig dat de polycarbonaatfles extra handling met zich
meebrengt. De acceptatie van de fles door de milieu- en consumentenbewe-
ging, met wie Albert Heijn en het Centraal bureau voor de Levensmiddelen-
handel periodiek overleg voert, speelt echter eveneens in rol.

Net als andere leden van het CBL neemt Albert Heijn daarom een afwach-
tende houding in. De uitkomst van de eco-studie zal voor de detailhandel het
startsein zijn om actie te gaan ondernemen. Ook volgens Ahold is het de
bedoeling dat de studies leiden tot consensus, in elk geval tussen industrie en
overheid. De studies moeten rust brengen, in plaats van de discussie die
studies van aparte belanghebbenden in de afgelopen jaren enkele malen
hebben veroorzaakt.

Hetzelfde geldt voor de zuivelproducenten. Deze ondernemingen hebben
zich verplicht tot het uitvoeren van een milieu-studie voor melkverpakking.
Zoals hierboven is beschreven hebben de vijf grote ondernemingen binnen
de zuivelindustrie hebben in informeel overleg contact over de voortgang van
de studie. Zij doen geen uitspraken over toekomstige activiteiten voordat de
resultaten van de eco-studie bekend zijn.

De milieu- en consumentenorganisaties klagen verschillende malen bij het
ministerie van VROM over de voortgang van de uitvoering van het conve-
nant, waaronder de eco-studies. De houding van Stichting Natuur en Milieu
ten opzichte van het convenant is ambivalent. Enerzijds is deze organisatie
tegen convenanten in het algemeen, en tegen de afspraken zoals die in het
Convenant Verpakkingen zijn vastgelegd. Anderzijds wil zij de partijen wel
aan hun gemaakte afspraken houden. Naar aanleiding van het overschrijden
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van termijnen in het convenant (met name ten aanzien van de eco-studies)
heeft deze organisatie een persbericht laten uitgaan. De reden dat verder in
de media niet meer aandacht wordt gevraagd ligt in het feit dat publicitair
niets valt te halen: de twee partijen moeten worden aangesproken op de
vertraging. Met het ministerie van VROM bestaat informeel contact over
deze materie, terwijl met de SVM nauwelijks contact bestaat.

Wanneer ook over een half jaar nog geen resultaten zijn bereikt, over-
weegt SNM om als belanghebbende de beide convenantspartijen via de
burgerlijke rechter aan hun afspraken te houden. Natuur en Milieu heeft aan
de minister een brief gestuurd om, wanneer in december 1993 nog altijd de
milieu-analyses niet klaar zijn, die analyses in eigen beheer te laten uitvoeren.
Tevens is hem verzocht om in dat geval de geschillencommissie (waarin in
het convenant is voorzien) bijeen te roepen om over de verdere gang van
zaken te beslissen. Volgens de Stichting Natuur en Milieu zijn de eco-studies
in het convenant opgenomen als resultaat van een vertragingstactiek van de
industrie. Op die manier worden maatregelen in de richting van hergebruik
uitgesteld.

De mening van Vereniging Milieudefensie over het vervolg van de discus-
sie is meer beschouwend van aard. Op basis van de ervaringen in de periode
1988-1993 rond onder meer melkverpakkingen komt deze organisatie tot de
volgende conclusie. Beter dan zich door felle reacties van de industrie te laten

meeslepen in een discussie over concrete produkten, moet de discussie
worden gevoerd over de distributie van produkten en daarmee over verpak-
kingssystemen. Milieudefensie is daarbij een voorstander van standaardisatie
van verpakkingssystemen. Dergelijke systemen moeten regionaal worden
opgezet en worden gebaseerd op statiegeld. Dit is niet eenvoudig; meer nog
dan het vergelijken van produkten heeft het ter discussie stellen van de
distributie betrekking op strategische beslissingen van ondernemingen.
Dergelijke beslissingen hebben in toenemende mate betrekking op de
afweging tussen een centrale produktie-eenheid in Europa, waarna distributie
plaatsvindt enerzijds, en het lokaal produceren anderzijds. In dat laatste geval
is de logistiek naar de mening van Vereniging Milieudefensie veel milieu-
vriendelijker.

3.8. Epiloog

Zoals hierboven al is vermeld worden de milieu-analyses in het kader van het
Convenant Verpakkingen niet plaats binnen de onderzochte periode afge-
rond. Hieronder wordt op basis van aanvullende documentenstudie het
verdere verloop van het substitutieproces geschetst.

Op 1 juli 1994 biedt de Stichting Verpakking en Milieu aan de Commissie
Verpakkingen haar verslag aan van de wijze waarop artikel acht en negen
van het Convenant Verpakkingen zijn uitgevoerd. De algemene conclusie die
daarbij wordt getrokken is dat het proces van milieu-analyses grote invloed
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heeft gehad op de verinnerlijking van milieubeleid bij de betrokken onderne-
mingen. Tegelijkertijd blijkt dat in sommige gevallen milieu-winst valt te
behalen bij het overschakelen naar meermalige verpakkingssystemen. Dit gaat
echter met grote kosten gepaard. De Stichting Verpakking en Milieu zet daar
de geringere kosten tegenover die nodig zijn om milieu-winst te boeken door
bestaande eenmalige verpakkingen te verbeteren. "Milieu-kosten en -baten
afwegend, concludeert de SVM dat een verplichte overgang op meermalige
verpakkingssystemen voor de onderzochte produktgroepen, gezien de
omvang van de te realiseren milieu-winst en gezien de ermee gemoeide zeer
hoge kosten, niet gegrond zou zijn."

In het verslag wordt vervolgens ingegaan op de resultaten van de analyses

per produktveld. Voor het produktveld melk is de conclusie die volgens
betrokkenen antwoord geeft op de kernvraag als volgt: "het vervangen van
de eenmalige kartonnen melkverpakking door een meermalige glazen fles
leidt niet tot significant minder milieuschade." Hieraan worden 'waarnemin-
gen' toegevoegd die naar de mening van de projectgroep niet centraal staan
in het Convenant, maar die toch relevant zijn. In deze waarnemingen wordt
onder meer ingegaan op de vergelijking tussen de verschillende verpakkings-
systemen. Daarbij wordt geconstateerd dat het pak op het milieu-aspect afval
veel slechter scoort, maar dat dit niet voor alle milieu-aspecten geldt. Ook
wordt geconstateerd dat de meermalige polycarbonaat fles rot minder
milieuschade leidt dan de meermalige glazen fles.

Het Convenant bevat de bepaling dat de verpakkende industrie zich
(gegeven een duidelijke vermindering van milieuschade) verplicht over te
schakelen op meermalige systemen wanneer daarvoor geen overwegende
markt-economische bezwaren bestaan. Ten aanzien van verpakkingssystemen
voor dagverse melkprodukten gelden die bezwaren naar de mening van de
proJectgroep wel. Er wordt gewezen op de hoge kosten, in de vorm van
koopkrachtverlies bij de consument (kosten voor de betreffende onderne-
mingen  zijn  niet  in de beschouwing betrokken). Tevens wordt ingegaan  op
de mogelijkheid van 'aanzienlijke substitutieprocessen'. De consument kan
besluiten als gevolg van de omschakeling naar een meermalig verpakkingssys-
teem voor melk over te schakelen op andere produkten, zoals bijvoorbeeld
koffie en sappen. Tevens wordt de mogelijkheid gesignaleerd dat import-
produkten in eenmalige verpakkingen op de markt worden gebracht door
nieuwe supermarktketens die het Convenant niet hebben ondertekend. Ook
best:aat de mogelijkheid dat consumenten in de grensstreek over de grens
gaan winkelen.

In de afweging van de milieu-analyse en de markt-economische analyse
komt de projectgroep unaniem tot de conclusie dat "het bestaansrecht van
zowel eenmalige als meermalige zuivelverpakkingen niet kan worden betwist
voor het totaal aan marktsegmenten." Volgens de vertegenwoordiger van de
Consumentenbond in de projectgroep en de Stuurgroep betekent het vervan-
gen van de bestaande verpakkingssystemen door de polycarbonaatfles dat de
milieuschade duidelijk vermindert. De rest van het produktveld onderschrijft
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die mening niet. Het voorstel van de projectgroep is proeven te starten met
verschillende verpakkingen die in de analyses aan de orde zijn geweest.

Het Convenant Verpakkingen bepaalt dat de milieu-analyses door de Com-
missie Verpakkingen worden getoetst aan het Convenant (artikel 16). Op 24
november 1994 brengt de Commissie haar oordeel naar buiten. Een eerste,
algemene conclusie is dat de deadline die is gesteld in het Convenant, niet is
gehaald.

De criteria ten behoeve van de toetsing van de Uitgevoerde analyses
worden afgeleid uit de tekst van het Convenant. Voor de milieu-analyses
wordt daarin de formulering gehanteerd dat van een eenmalig naar een
meermalig verpakkingssysteem wordt omgeschakeld op het moment dat dit
duidelijk minder scbade voor het milieu oplevert (artikel 8). Bij de operationa-
lisatie van deze frase houdt de Commissie rekening met de door de SVM
aangegeven onzekerheidsmarge van minimaal 25 % die ten aanzien van de
resultaten van de analyses in acht moet worden genomen.

Van duidelijk minder schade voor het milieu is volgens de Commissie
Verpakkingen sprake wanneer op de milieu-aspecten afval en energie tenmin-
ste sprake is van een reductie van vijfentwintig procent, terwijl voor de
overige milieu-aspecten geen verslechtering plaatsvindt. Is aan die laatste
voorwaarde niet voldaan - op een bepaald milieu-aspect scoort het meerma-

lige systeem slechter dan het eenmalige systeem - dan acht de Commissie het
niet haar taak een uitspraak te doen over de mate waarin de milieuschade
vermindert, omdat dit een normatieve keuze zou inhouden tussen bepaalde

milieu-aspecten.
Wanneer dit op de milieu-analyse van verpakkingssystemen voor melk

wordt toegepast, dan levert dit het volgende op. Van de onderzochte alterna-
tieven voor de eenmalige kartonnen drankverpakking leveren de PE-sachet

en de polycarbonaat fles op het aspect afval een reductie van meer dan
vijfentwintig procent op (respectievelijk zesenvijftig en drieEnzestig procent).
Ten aanzien van het aspect energie scoort de sachet eveneens beter; voor de
polycarbonaat fles is dat door de gehanteerde methode niet eenduidig vast te
stellen. Hetzelfde geldt voor de overige milieu-aspecten: de PE-sachet scoort
op alle onderzochte aspecten beter dan het kartonnen pak, terwijl de poly-
carbonaatfles dat op sommige aspecten eveneens doet, maar op andere

aspecten niet.
Aangezien de PE-sachet geen meermalige verpakking is, komt de Commis-

sie tot de conclusie dat voor de polycarbonaatfies een nadere afweging moet
plaatsvinden om vast te stellen of sprake is van duidelijk minder schade voor
het milieu.

Voor zover de resultaten van de milieu-analyses daar aanleiding toe gaven,
heeft de Commissie de markt-economische analyses getoetst. De SVM heeft
aan het begrip markt-economische gronden een uitgebreide invulling gegeven,
bijvoorbeeld door de kosten-effectiviteit van omschakeling te vergelijken met
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die van het verbeteren van eenmalige verpakkingssystemen. Op basis van het
Convenant gaat de Commissie Verpakkingen er echter van uit dat moet
worden gekeken naar de mate waarin een produkt voor de betreffende
doelgroep onverkoopbaar wordt wanneer op een meermalig verpakkingssys-
teem wordt overgeschakeld. Belangrijke aspecten die daarbij een rol spelen

zijn verhoging van de consumentenprijs als gevolg van een hogere kostprijs,
kwalitatieve aspecten voor de consument (bijvoorbeeld gebruiksgemak) en
het risico van substitutie van het produkt doordat de consument niet bereid
is het produkt in een meermalige verpakking te kopen.

Voor melkverpakking wordt door de Commissie de overschakeling van
het kartonnen pak naar de polycarbonaat fles beschouwd. Alleen het eerste
aspect, een hogere consumentenprils, is gekwantificeerd, en zal volgens de
analyse ongeveer vijftien tot twintig procent bedragen.

Het tweede punt, de kwalitatieve aspecten voor de consument, omvat
allereerst problemen die voor meermalige systemen in het algemeen gelden.
De consument moet lege verpakkingen thuis bewaren en meenemen naar de
supermarkt of wegbrengen naar een andere innameplaats. Bovendien zijn
meermalige verpakkingen vaak zwaarder dan eenmalige. Specifiek voor de
omschakeling naar de polycarbonaat fles wordt vermeld dat kunststoffen bij
de consument in een negatief daglicht staan.

Tenslotte komt de mogelijkheid van substitutie aan de orde (zie hierbo-
ven).   Wat de invloed van de hierboven genoemde punten is op de verkoop-
baarheid van melk wordt in de analyse niet gekwantificeerd. Dit geldt ook
voor de meeste andere markt-economische analyses die zijn uitgevoerd. De
Commissie concludeert dat deze analyses "geen bevredigend antwoord geven
op de vraag of een produkt onverkoopbaar wordt voor de doelgroep waarop
het zich richt." Zij stelt voor hierin inzicht te verkrijgen door middel   van
proefprojecten.

Begin 1995 treedt Campina Melkunie naar buiten met de resultaten van een
marktonderzoek naar verschillende nieuwe verpakkingen voor dagverse
melk. Deze proeven houden verband met het openbaar worden van de
resultaten van de eco-studies. Twee verpakkingsvormen kwamen als beter uit
de eco-studie. Naast de PE-sachet, waarover de consument negatief oordeelde,
is de meermalige polycarbonaat melkverpakking getest in supermarkten in
Zuid-Holland. Consumenten hadden de keus uit het kartonnen pak, de
glazen fles en de polycarbonaat fles. Het pak is goedkoper dan de flessen
(respectievelijk ongeveer fl. 1,00 en fl. 1,40). Het statiegeld op de glazen fles
is fl. 0,50, op de polycarbonaatfles 66n gulden. Consumenten prefereerden de
kunststof fles boven de glazen fles, en ook vijf procent van de karton-kopers
koos voor de polycarbonaatfies. Voor de winkelier wordt het nadeel van
retour-materiaal opgevangen door een hogere marge die op de retourfles
wordt behaald. Op basis van deze test kondigt Campina Melkunie aan in de
loop van 1996 een deel van de glazen flessen te zullen vervangen door
kunststof. Technische problemen, zoals het aanpassen van het spoelmiddel en
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migratie (de smaak van vruchtenyoghurt blijft in de fles achter) zijn opgelost.
De omschakeling vergt een omvangrijke investering: alleen spoelmachines
kunnen in een aantal gevallen worden ingezet. De positie van andere zuivel-
producenten is nog niet duidelijk; wel voeren zij overleg over een te voeren
standaard.

4. Analyse

In deze paragraaf wordt het hierboven beschreven substitutieproces geanaly-
seerd. Daarbij wordt dezelfde systematiek gehanteerd als in het vorige hoofd-

stuk.

4.1.  Fasen in bet proces ·van produktsubstitutie
Ten aanzien van verpakkingssystemen voor dagverse melk is in de onder-
zochte periode sprake van meerdere substitutieprocessen. Naast de substitutie
die in deze case centraal staat, zet de al in 1970 ingezette substitutie van de
glazen fles door het kartonnen pak zich in de onderzochte periode voort.
Hier is geen sprake van substitutie om milieu-redenen.

In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat er meerdere verpakkings-

systemen voor dagverse melk op de markt zijn. De introductie van een
nieuw systeem kan ten koste gaan van de glazen fles, de kartonnen drankver-
pakking, of van beide. De fasen van het milieugerichte substitutieproces
kunnen voor deze case als volgt worden ingevuld.

De probleemformulering, de eerste fase van het substitutieproces, vindt aan
het begin van de onderzoeksperiode plaats. Er wordt gediscussieerd over de
milieu-effecten van eenmalige versus meermalige verpakkingen in het alge-
meen. Voor dagverse melk heeft deze discussie betrekking op twee verpak-

kingssystemen: het eenmalige kartonnen melkpak en de meermalige glazen
fles. De discussie spitst zich toe op de verschuiving van het relatieve belang
van beide vormen op de markt. Een belangrijk document in deze fase is de
beleidsnotitie Preventie en bergebruik uan afvalstoBn die door het ministerie
van VROM wordt uitgebracht.

De strategische discussie over verpakkingsafval, die voortvloeit uit de pro-
bleemformulering, kan worden gekarakteriseerd als het beoordelen van en -
een poging tot - een keuze uit alternatieven. Deze fase omvat verder het
rapport dat in de aanloop van de publieksacties van maatschappelijke
organisaties wordt opgesteld een produkt van deze fase. Ook de studies die
in opdracht van ondernemingen worden uitgevoerd, en de publieke discussie
die daarover wordt gevoerd, maken onderdeel uit van deze fase.

In dezelfde periode wordt, onafhankelijk van de probleemformulering, een
initiatief ondernomen om een nieuwe verpakkingsvorm voor melk te
introduceren in Nederland. De meermalige polycarbonaat melkfles wordt als
alternatief ontwikkeld. Milieu-motieven vormen in eerste instantie geen
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overwegend argument voor deze introductie.
Vanaf ongeveer 1990 worden in Nederland de mogelijkheden van inzame-

ling en recycling van kartonnen drankverpakkingen (waaronder die voor
dagverse melk) ontwikkeld. Materiaalhergebruik van kartonnen drank-
verpakkingen is een alternatieL dat wordt ontwikkeld voor het verbranden
van de afgedankte verpakkingen. Een derde alternatief, de lichtgewicht glazen
fles, wordt in 1990-1991 in twee varianten ontwikkeld en op de markt
gebracbt.

De resterende periode van het substitutieproces (dus tot 1994) kan worden
gekarakteriseerd als het beoordelen van alternatieven. Uit de epiloog blijkt dat
deze fase begin 1995 een vervolg krijgt. Campina Melkunie, de grootste
zuivelproducent, kondigt aan dat zij in 1996 de meermalige polycarbonaat
fles als substituut voor de glazen fies op de markt zal brengen.

De resultaten van dit proces kunnen in termen van de substitutieladder als
volgt worden geclassificeerd.

In de eerste plaats wordt de glazen fles van 720 gram vervangen door een
fles van hetzelfde materiaal die slechts 320 gram weegt. Deze substitutie, die
kan worden gekarakteriseerd als materiaalreductie, omvat het gehele Neder-
landse bestand van glazen melkverpakkingen.

In de tweede plaats wordt materiaalhergebruik voor de eenmalige karton-
nen drankverpakking opgestart. Deze verandering heeft echter slechts
betrekking op een klein deel van de in Nederland geconsumeerde kartonnen
drankverpakkingen. Naast - dagverse - melkprodukten gaat het tevens om

verpakkingen van andere dranken.
Na afloop van de onderzochte periode wordt de substitutie van de meer-

malige glazen fles door een meermalige polycarbonaatfies aangekondigd.
Deze substitutie, die niet de gehele Nederlandse markt betreft, kan worden
gekarakteriseerd als een alternatieve functievervulling.

4.2. De economiscbe arena
De economische arena die in dit substitutieproces aan de orde is, omvat
meerdere produktketens. Voor elk verpakkingssysteem voor dagverse melk is
zo'n keten te onderscheiden. Deze ketens komen samen bij de schakel waar
dagverse melk wordt verpakt: de zuivelproducenten. Het verpakte produkt
doorloopt daarna de keten van detailhandel, consumptie, hergebruik en
afvalverwijdering.

Voor wat betreft het verpakkingssysteem kartonnen melkve,pakking is bij
de beschrijving van de produktketen al gewezen op de intensieve relatie die
bestaat tussen de zuivelproducenten en de leveranciers van kartonnen drank-
verpakkingen en de bijbehorende afvulapparatuur. Zuivelproducenten
konden zeker aan het begin van de onderzoeksperiode de facto slechts bij
enkele producenten terecht. Deze situatie hing nauw samen met de sterke -
positie die de multinational Tetra Pak innam op het gebied van UHT-
verpakking. Deze techniek maakt het mogelijk bijvoorbeeld zuivelprodukten
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op de markt te brengen die langdurig houdbaar zijn zonder koeling. De
dominante positie van Tetra Pak op dit marktdeel stelde deze onderneming
in staat een sterke positie op de markt voor verpakkingssystemen rond
kartonnen verpakkingen op te bouwen. Deze intensieve relatie wordt,
behalve door de positie van marktleider Tetra Pak, tevens veroorzaakt door
het feit dat met name de UHT-verpakking moet voldoen aan strenge hygi-
enische eisen. Wanneer het door Tetra Pak ontwikkelde concept niet correct
wordt toegepast, dan kan dat gezondheidsproblemen bij de consument
veroorzaken. De leverancier van de verpakking en afvulapparatuur bezit de
expertise die zuivelproducenten nodig hebben om het verpakkingsproces op
een verantwoorde manier te laten verlopen. Op dit feit is de intensieve
relatie tussen beide partijen mede gebaseerd.

De substitutie van de glazen fles door de kartonnen melkverpakking, in de
periode voorafgaand aan de onderzochte periode, is hiervan mede het gevolg.
Door haar sterke positie kon Tetra Pak de kosten van te huren afvulappara-
tuur voor de zuivelproducenten beperken, Daardoor was deze verpakkings-
vorm voor hen aantrekkelijk. Dit argument geldt in versterkte mate voor
zuivelproducenten die ook actief zijn op de markt voor vruchtensappen.
Ook deze produkten worden in toenemende mate in kartonnen drankver-
pakkingen verpakt.

Overigens heeft Tetra Pak als gevolg van de beschikking van de Europese
Commissie haar beleid gewijzigd. Sindsdien is de concurrentie op de markt
voor kartonnen drankverpakkingen toegenomen. In de loop van de onder-
zoeksperiode komt ook de samenwerking tussen de verschillende producen-
ten op gang in branche-organisaties, en rond het materiaalhergebruik van het
produkt. Tetra Pak speelt in die organisaties als marktleider een belangrijke
rol (zie ook het vervolg).

Met betrekking tot het verpakkingssysteem meermalige glazen melkiles is
gedurende de onderzochte periode tweemaal sprake van een samenwerkings-
relatie tussen de schakels glasproducent en zuivelproducenten. In het eerste
geval heeft de samenwerking betrekking op de ontwikkeling van een - aan de
Duitse standaard - gerelateerde lichtgewicht glazen fies voor zuivelproducent
Ormet. In het tweede geval nemen aan die samenwerking naast dezelfde

glasproducent alle grote zuivelproducenten deel. Opnieuw is de ontwikkeling
van een lichtgewicht glazen fles het doel van de samenwerking.

Tenslotte is gedurende de onderzochte periode sprake van een potentieel
verpakkingssysteem: de meermalige polycarbonaat  melkfles. Dir betekent in de
eerste plaats dat een (deeDproduktketen aan de economische arena wordt
toegevoegd. Centrale actor in die keten is GE Plastics. Deze onderneming zal
als grondstofproducent in deze deelketen optreden op het moment dat
zuivelproducenten dit verpakkingssysteem gaan toepassen. Gedurende de
onderzochte periode is daarvan nog geen sprake. GE Plastics ontwikkelt
bilateraal relaties met verschillende schakels Uit het vervolg van de produkt-
keten: individuele zuivelproducenten, de detailhandel (het CBL en marktlei-
der Albert Heijn) en consumentenorganisaties. Deze relaties kunnen worden
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gekarakteriseerd als een 'promotional network', waarin GE Plastics een
spilfunctie vervult.

Waar de zuivelproducenten enerzijds te maken hebben met verschillende
deelketens rond - potentiele - verpakkingssystemen, zijn zij aan de andere
kant in toenemende mate afhankelijk van de detailhandel als distributiekanaal
voor hun produkten. Binnen deze schakel is Albert Heijn marktleider. Deze
onderneming drukt een belangrijk stempel op het beleid van het Centraal
Bureau voor de Levensmiddelenhandel, de associatie van detailhandelaren.
Slechts in het noorden van Nederland vormt de ambulante melkhandel een
serieus alternatief voor de supermarkt.

Tussen de schakels detailhandel en consumenten vindt overleg plaats
tussen vertegenwoordigende organisaties (respectievelijk het CBL en de
Consumentenbond en Konsumenten Kontakt). Grote detaillisten als Albert
Heijn onderhouden ook individueel contact met deze organisaties. Opvallend
is dat ook milieu-organisaties door de schakel detailhandel als gesprekspartner
worden beschouwd.

De schakel hergebruik heeft in de deelketens rond de verschillende verpak-
kingssystemen een andere status. Bij de glazen melkverpakking vindt zowel
het produkthergebruik als het materiaalhergebruik al sinds langere tijd via
marktrelaties plaats. Bij het produkthergebruik vindt een retourstroom plaats
in omgekeerde richting van het produkt, namelijk via de detailhandel c.q. de
ambulante melkhandel naar de zuivelproducent. Door middel van glasbakken
worden glazen melkfiessen, samen met andere afgedankte glasverpakkingen,
ingezameld en verwerkt tot grondstof voor de glasproducenten. Dit materi-
aalhergebruik wordt uitgevoerd door commerciEle ondernemingen.

Bij de kartonnen drankverpakking wordt materiaalhergebruik in de loop
van de onderzochte periode ontwikkeld. Bij zowel de inzameling als het
verwerken van de afgedankte verpakkingen spelen de producenten van deze
verpakking een centrale rol. Deze afstemming kan worden gekarakteriseerd
als een informele vorm van samenwerking tussen producenten. Deze afstem-
ming wordt in toenemende mate geformaliseerd, uiteindelijk in de Stichting
HEDRA. In termen van Campbell's typologie is sprake van de ontwikkeling
van een 'promotional network'.

Ook bij de polycarbonaatfles speelt de materiaalproducent een centrale rol
bij het materiaalgebruik. Het verschil is dat het hier gaat om een potentiele
toepassing. De activiteiten vinden dus - nog - niet daadwerkelijk plaats.
Hetzelfde geldt voor het produkthergebruik van deze meermalige verpak-
king, dat analoog aan dat van de meermalige glazen melkfles gestalte zou
moeten krijgen.

De belangrijkste verandering in de regels die de organisatie van de economi-
sche arena mede bepalen is het Convenant Verpakkingen, dat op 6 juni 1991
wordt ondertekend.
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In de eerste plaats verandert daarmee de positie van de Stichting Verpakking
en Milieu, de belangenorganisatie van een aantal ondernemingen uit de
verpakkingsketen. Tot juni 1991 houdt deze organisatie in de economische
arena zich voornamelijk bezig met het verschaffen informatie aan haar leden.
Die informatie heeft onder meer betrekking op de strategische discussie over
verpakkingsafval, waarbij deze organisatie in de beleidsarena is betrokken.
Het aantal leden is op dat moment nog beperkt.

Nadat het Convenant Verpakkingen is ondertekend, verandert de positie
van de Stichting Verpakking en Milieu drastisch. Als partij van het conve-
nant heeft de SVM de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het
behalen van de gestelde doelen. Zij moet daartoe onder meer haar ledenaantal
vergroten, c.q. de organisatiegraad van de verpakkingsketen doen toenemen.
Tevens codrdineert de SVM de uitvoering van de regels/afspraken die in het
Convenant Verpakkingen zijn vastgelegd. Omdat de Stichting Verpakking en
Milieu ook betrokken was bij de onderhandelingen over het Convenant
Verpakkingen, kan haar positie in eerste instantie worden omschreven als die
van een 'private interest government' (zie paragraaf 4.3. voor een definitieve
karakterisering van de SVM).

Om de afspraken in het Convenant inzake de milieu-analyses uit te voeren
wordt in opdracht van de Stichting Verpakking en Milieu een stelsel van
regels geformuleerd. Deze processtandaard reguleert het handelen van onder
meer de actoren uit de produktketen melkverpakking. In de zogenaamde
Projectgroep melkverpakking worden ondernemingen uit de verschillende
deelketens (glas, karton) bijeengevoegd om in onderling overleg te komen tot
een milieu-analyse die verpakkingssystemen voor dagverse melk(produkten)
vergelijkt. Overigens leidt deze opzet tot het ontstaan van informele overleg-
relaties tussen ondernemingen die met elkaar in een concurrentie-afhankelijke
relatie staan. De zuivelproducenten zijn daarvan een voorbeeld. Bij andere
schakels wordt dat overleg gevoerd binnen al bestaande organisaties. Het
Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel is daarvan een voorbeeld,
evenals EMC-Nederland.

Daarnaast houden de regels uit de processtandaard in dat een Stuurgroep
en een Wetenschappelijke Raad invloed kunnen uitoefenen op het overleg
rond de milieu-analyse. Verder houden de regels in dat, zowel in de project-
groep als in de Stuurgroep, consumentenorganisaties en milieu-organisaties bij
de besluitvorming worden betrokken. De laatsten maken van die mogelijk-
heid overigens geen gebruik.

Dit netwerk van relaties binnen de economische arena kan worden geka-
rakteriseerd als een 'promotional network'. Er is sprake van een tijdelijk,
redelijk geformaliseerd stelsel van relaties tussen actoren die verschillende
activiteiten ontplooien in de economische arena.

4.3. De beleidsarena
De beleidsarena waarin delen van het substitutieproces zich afspelen veran-
dert in de bestudeerde periode eenmaal fundamenteel. Het betreft de verande-
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ring van de strategische discussie in het kader van het Project Verpakkingen
in de deelprojectgroep papier/karton naar de algemene convenant-onderhan-
delingen, uitmondend in het Convenant Verpakkingen. Een derde besluitvor-

mingssituatie die ten aanzien van het bestudeerde substitutieproces kan
worden onderkend is de autorisatie van het Convenant Verpakkingen door
de Tweede Kamer. Hieronder worden de verschillende besluitvormingssitua-
ties behandeld.

De eerste besluitvormingssituatie is door de Hoofdafdeling Preventie en
Hergebruik van het ministerie van VROM ingericht door middel van een
projectprogramma. De deelname van verschillende actoren wordt door deze
afdeling bepaald. Ook de uiteindelijke doelstelling van het project is in
principe door het ministerie van VROM vastgelegd in de 'richtinggevende
taakstelling'. De eerste fasen van het project zijn gericht op het verzamelen
van voor de besluitvorming relevante informatie en het genereren van
mogelijkheden. Uit praktisch oogpunt worden de activiteiten verdeeld in
deelprojecten naar afzonderlijke materiaalstromen.

Deze opzet is dus niet specifiek voor melkverpakkingen. De strategische
discussie is opgezet met het doel voor verpakkingsafval in brede zin een
oplossing te genereren. Delen van het substitutieproces rond melkverpakking
vinden derhalve plaats in een beleidsarena die is ingericht met het oog op
besluitvorming over een veel breder thema.

De tweede besluitvormingssituatie onderscheidt zich in verschillende
opzichten van de eerste. In de eerste plaats wordt het aantal deelnemers
ingeperkt tot twee: de Stichting Verpakking en Milieu en het ministerie van
VROM. Dit is een uitvloeisel van de door het ministerie van VROM gehan-
teerde regel dat concrete a6praken worden gemaakt met de partijen die voor
de uitvoering van die afspraken verantwoordelijk zijn. Het begrip 'belang-
hebbende' dat door het ministerie wordt gehanteerd verschilt dus voor de
fase van informatieverzameling en de fase van besluitvorming.

Een tweede verschil is dat in deze fase over een geintegreerd pakket van
maatregelen wordt gesproken in plaats van over afzonderlijke materiaalstro-
men. Belangrijk is in deze fase dat tijd een rol gaat spelen. Leden van de
Tweede Kamer houden de afgesproken datum van 1 april 1991 nauwlettend
in de gaten. Voor het substitutieproces inzake melkverpakking is relevant dat
onderhandelingsuitkomsten die betrekking hebben op deze produktketen het
resultaat kunnen zijn van overwegingen die niet (uitsluitend) met die pro-
duktketen te maken hebben.

De minister van VROM is verantwoording schuldig aan de Tweede Kamer
over het door hem gevoerde beleid. Gezien de politieke belangstelling voor
het onderwerp verpakking en milieu vormt het Convenant Verpakkingen
onderwerp van een debat in de tweede Kamer, voorafgaand aan de onderte-
kening. In dit debat gelden regels ten aanzien van de wijze waarop de leden
beslissen over het al dan niet goedkeuren van het gevoerde beleid.



238

In het kader van deze studie is het van belang de deelname van verschillende
actoren aan de verschillende besluitvormingssituaties in kaart te brengen.
Voor de milieu- en consumentenorganisaties geldt dat zij in het gehele
project hebben deelgenomen tot het moment waarop tussen het ministerie
van VROM en de Stichting Verpakking en Milieu daadwerkelijk afspraken
zijn gemaakt. Zij hebben aan alle materiaalstromen hun bijdrage geleverd,
mede door taken onderling te verdelen. Overigens is dit alleen mogelijk
geweest doordat met behulp van subsidie van het ministerie van VROM
fulltime medewerkers door de verschillende organisaties konden worden
ingezet.

De gehele verpakkingsketen, dus ook de produktketens zoals die hier rond
melkverpakking zijn geidentificeerd, werden formeel door de SVM vertegen-
woordigd, bij wie deze ondernemingen op dat moment waren aangesloten.
Een uitzondering wordt gevormd door GE Plastics. In deze fase was GE
Plastics bewust geen lid van de Stichting Verpakking en Milieu. GE PlaStiCS

maakte op dat moment geen deel uit van de verpakkende industrie, omdat zij
zich met een toekomstig produkt bezighield. Naar de mening van GE
Plastics richtte de SVM zich daarentegen tijdens de totstandkoming van het
convenant op het verdedigen van bestaande verpakkingssystemen. Het
verloop van het strategische discussie over verpakkingsafval wordt door deze
onderneming dan ook van een afstand gevolgd.

In de verschillende fasen en deelprojecten van de strategische discussie zijn
door de SVM specialisten ingezet die afkomstig zijn van de aangesloten
ondernemingen. Daarbij gaat het met name om functionarissen van de grote
ondernemingen uit een bedrijfstak (zie als voorbeeld de samenstelling van de
analysegroep kai-ton). Gedurende de analyse- en strategieformuleringsfase is
van belang dat melkverpakking was ondergebracht in de materiaalstroom
karton/papier. De materiaalstroom glazen verpakking had uitsluitend betrek-
king op eenmalige verpakkingen. De glasindustrie richtte vooral daarop haar
aandacht. Op het moment dat in de Strategische discussie niet langer onder-
scheid werd gemaakt tussen materiaalstromen, heeft de Stichting Verpakking
en Milieu namens de gehele betrokken industrie de onderhandelingen
gevoerd.

De Stichting Verpakking en Milieu courdineerde de posities van verschil-
lende schakels, waarvan de belangen soms uiteenlopend waren. Het feit dat
deze organisatie erin is geslaagd de gehele verpakkingsketen bijeen te houden
en een gemeenschappelijke koers te bepalen, is naar zeggen van de secretaris
van deze organisatie een gevolg van de volgende factoren. In de eerste plaats
acht hij een concrete dreiging, zoals vanuit het ministerie van VROM en de
milieubeweging, noodzakelijk. Daarbij was van belang dat deze dreiging zich
richtte op alle schakels van de verpakkingsketen. In de tweede plaats consta-
teert hij dat zich onder de leden van de Stichting Verpakking en Milieu een
groot aantal grote bedrijven bevinden, die het zich niet kunnen veroorloven
om zich altijd afwijzend en defensief op te stellen. Tenslotte noemt hij
kenmerken van de organisatie (klein, flexibel) van de SVM en haar functiona-
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rissen (kennis van de verpakkingsketen, politiek vermogen) als een belangrij-
ke factor.

Overigens speelt de detailhandel, en met name marktleider Ahold, binnen
de Stichting Verpakking en Milieu een belangrijke rol. De gang van zaken
rond PVC-verpakking speelt daarbij een rol (zie hoofdstuk acht). De substi-
tutie van PVC-verpakking heeft aangetoond dat de detailhandel in dit soort
discussies een bepalende rol kan spelen.

Binnen DGM van het ministerie van VROM is de Directie Afvalstoffen de
trekker van dit project Deze afdeling codrdineert de wensen die bij andere

afdelingen, zoals Internationale milieuzaken en IPBC, leven. De Directie
Afvalstoffen is echter eindverantwoordelijk. Daarbij moet worden aangete-

kend dat, met het verschuiven van de strategische discussie van informatie-
verzameling naar onderhandeling, de minister een belangrijke rol in het
geheel opeist.

4.4. Analyst ·uan bet substitutieproces
Op basis van de bovenstaande invulling van de kernvariabelen is het moge-
lijk de verschillende fasen van het substitutieproces te analyseren in het licht
van de institutionele inbedding. De belangen en strategielin van betrokken
actoren vormen de schakel tussen die inbedding en het substitutieproces.
Tabel 9.1. op de volgende bladzijde geeft daarvan per actor een overzicht.

In de fase van probleem»mulering spelen het ministerie van VROM, milieu-
organisaties en consumentenorganisaties een hoofdrol. Het initiatief van het
ministerie van VROM is gericht op het formuleren van regels die betrekking
hebben op economische activiteiten, en kan worden geplaatst in de beleids-
arena. Dit initiatief, dat berust op een mandaat van de Tweede Kamer (zie
hoofdstuk zeven), is het resultaat van 66n van de fundamentele relaties tussen

de economische en de beleidsarena: de feedbackloop tussen de uitkomsten
van economische activiteiten en motieven en denkbeelden van actoren die in
het beleidsarena participeren. In dit geval betreft de uitkomst de toename van

geproduceerd afval. De probleemformulering is uitdrukkelijk niet op concre-
te produkten gericht; de totale afvalstroom die het resultaat is van verpak-

kingen vormt het aandachtspunt.



T

240

ACTOR BELANG STRATEGIE

kartonprodu- verdedigen bestaande - deelnatne aan STRAF
centen positie op markt - recycling initieren

voor melkverpakking - onderzoek TNO
- actieve deelname processtandaard

GE Plastics introduceren poly- - afstemming met schakels Uit keten
carbonaat melkverpak- - verdedigen produkt tegen negatief
king uit marketing- oordeel maatsch. organisaties
overwegingen - studie CML

- na sluiten convenant informatie
verschaffen t.b.v. eco-studies

- passieve deelname processtandaard

zuivelprodu- voorkomen inmenging - deelname aan STRAF
centen overheid in keuze - actieve deelname processtandaard

verpakking c.q. grote
investeringen

detailhandel voorkomen toename - deelname STRAF
retourverpakking; - marktonderzoek
milieubewustzijn - actieve deelname processtandaard
consument meenemen

Consumenten aandacht voor milieu- - deelname aan STRAF
aspecten naast - na overleg promoten polycarbonaat-
gebruiksgemak fles

- publieksactie
- actieve deelname processtandaard

(alleen Consumentenbond)

milieu-orga- milieu-effecten weg- - publieksactie
nisaties werpverpakking; - deelname aan STRAF

melkpakken als symbool; - eigen informatieverzameling
ledenwerving

ministerie uitvoering notitie - opstarten STRAF
van VROM P/H t.b.v. verminderen

hoeveelheid afval

SVM vertegenwoordigen - als 66n front opt:reden

belang verpakkings- - inbreng informatie
keten naar overheid; - co8rdinatie positie industrie
versterken positie t.o.v. overheid
t.o.v. leden - vormgeven/uitvoeren processtandaard

Tabel 9.1. Belangen en strategieen van de belangrijkste - categoriein van - actoren
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De actie die door de samenwerkende milieu- en consumentenorganisaties wordt
gevoerd in 1990 valt eveneens in deze fase. Twee punten zijn van belang. In de
eerste plaats het feit dat genoemde organisaties inzake verpakkingsafval een
coalitie aangaan. Deze coalitie heeft de volgende achtergrond. Vanaf 1988 neemt
het milieubewustzijn van burgers in Nederland sterk toe. Dit uit zich onder meer
in klachten die door leden aan de consumentenorganisaties worden gemeld. Deze
organisaties richten zich daarom in toenemende mate op milieu-aspecten van
produkten. Verpakkingen zijn bij deze klachten een belangrijk item. Voor de
milieu-organisaties vormen verpakkingen een belangrijk onderdeel van de afvalpro-
blematiek. Naast inhoudelijke argumenten spelen daarbij strategische elementen
een rol. De strategie van met name de Vereniging Milieudefensie, en in mindere
mate Stichting Natuur en Milieu, is gericht op het genereren van 'free publicity',
om zodoende de denkbeelden van actoren in de economische arena (zowel
consumenten als producenten) en in de beleidsarena te beinvloeden. Het gebruik
van een herkenbaar produkt als symbool vormt een onderdeel van deze strategie.
Om die reden wordt door milieu-organisaties al langer de kartonnen melkverpak-
king aangevallen als concreet, voor de consument herkenbaar, voorbeeld van
wegwerpverpakking. Dit geldt in het bijzonder voor Milieudefensie, omdat dit een
vereniging is, die in haar ledenaantal een belangrijke machtsbron ziet. Bovendien
moet zij aan die leden verantwoording afleggen. De coalitie tussen de milieu- en
consumentenorganisaties is derhalve gebaseerd op gemeenschappelijke belangen.
Zij is daarnaast zinvol omdat de vier landelijk opererende organisaties (de andere
deelnemers aan de actie blijven in deze analyse buiten beschouwing) beschikken
over complementaire middelen. Waar Stichting Natuur en Milieu zich meer richt
op het beinvloeden van beleid, is de Vereniging Milieudefensie sterk in het voeren
van actie. De consumentenorganisaties zijn naast hun beleidsgerichte activiteiten
sterk in het vergelijken van produkten en beschikken over middelen om produkt-
voorkeuren uit te dragen. Bovendien vormt een gemeenschappelijke opstelling een
machtsbron in de richting van andere actoren in discussies in de beleidsarena. Dat
samenwerking succes kan opleveren is bovendien al duidelijk geworden in eerdere

gevallen, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de gang van zaken rond spuitbussen die cfk's
bevatten. Ook dit vormt een stimulans om de samenwerking voort te zetten. Het
enige potentiifle nadeel van samenwerking ligt in het verlies van de eigen identi-
teit. Doordat de afstemming de ruimte laat voor individuele activiteiten, en voor
concrete activiteiten telkens 66n organisatie als voortrekker optreedt, is dit nadeel
minimaal.

Tenslotte moet worden gewezen op de verbinding tussen de activiteiten van het
ministerie van VROM en die van de milieu- en consumentenorganisaties. Voor
een deel komen hun doelstellingen overeen, zodat een parallel in hun activiteiten
voor de hand ligt. Dit gegeven wordt (ook) in dit specifieke geval versterkt door
twee zaken. In de eerste plaats richten de milieu- en consumentenorganisaties zich
op het beinvloeden van door het ministerie geinitieerde beleidstrajecten. In de
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tweede plaats subsidieert het ministerie van VROM voor een belangrijk deel
activiteiten van de beide milieu-organisaties, alsmede de deelname van de milieu-
en consumentenorganisaties aan de strategische discussie.

De strategische discussie over verpakkingsafval, die door de Hoofdafdeling
Preventie en Hergebruik van het ministerie van VROM op basis van haar pro-
bleemformulering wordt opgestart, is hierboven genoemd als twee fasen van het
substitutieproces: beoordeling van alternatieven en keuze van alternatieven. Deze
fasen vallen ruwweg samen met de indeling in twee besluitvormingssituaties die
bij de beschrijving van de politieke arena is gemaakt.

In de case-beschrijving is al gememoreerd dat het eerste deel van het project (tot
de start van de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot het convenant), door
de Hoofdafdeling is ingericht. Tevens fungeert deze Hoofdafdeling als sluiswachter
voor dit beleidstra ect.

De door het ministerie van VROM gekozen benadering, consultatie, is voor alle
partijen gunstig. Voor het ministerie biedt het de mogelijkheid om de informatie
te verkrijgen die voor het formuleren van regels noodzakelijk is. Overigens tracht
de Hoofdafdeling de informatie-achterstand ten opzichte van de betrokken
ondernemingen te verkleinen door het RIVM onderzoek te laten uitvoeren. In de
tweede plaats wordt door consultatie maatschappelijk draagvlak voor die maatrege-
ten gecreBerd. Door de Stichting Verpakking en Milieu als co6rdinerende organisa-
tie van de verpakkingsketen aan te spreken, en deze organisatie te stimuleren de
organisatiegraad van deze keten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van de
sturingsmogelijkheden die door de keten zelf worden geboden.

Het ministerie van VROM is in staat om regels te formuleren die betrekking
hebben op het handelen van actoren in de economische arena. Dit geldt zeker op
het moment dat daar binnen de Tweede Kamer politieke steun voor bestaat. In de
onderzochte periode was dat voor verpakkingsafval het geval. Voor betrokken
ondernemingen en maatschappelijke organisaties is het daarom waardevol om in
een vroeg stadium door middel van het verstrekken van gegevens bij het formule-
ren van die regels Ie worden betrokken.

Gegeven voldoende beschikbare middelen vraagt derhalve vooral het nia
deelnemen van betrokken actoren aan het door het ministerie van VROM
geinitieerde proces uitleg. Inzake het substitutieproces betreffende melkverpakking
gaat het om GE Plastics en de producent van de glazen fles.

Met name het niet deelnemen van GE Plastics is opmerkelijk, omdat in theorie
het formuleren van regels bij uitstek de mogelijkheid biedt een nieuw produkt
met kracht in de produktketen te introduceren, c.q. als dominante keuze aan
schakels in de keten Op te leggen. Voor het volgen van een dergelijke strategie
moet echter aan twee voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moet de
betreffende onderneming, in dit geval GE Plastics, op de hoogte zijn van de
strategische discussie en de mogelijkheden die deze discussie biedt. Zoals al is
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beschreven groeide dit inzicht pas gedurende de onderzoeksperiode. Een tweede
voorwaarde is dat de regels die het project beheersen deelname van GE Plastics
toelaten. De Hoofdafdeling Preventie en Hergebruik richt zich in het project,
zeker waar het de selectie van deelnemers betreft, vooral op bestaande verpak-
kingsvormen. Van de Stichting Verpakking en Milieu, die de Hoofdafdeling bij
die selectie van participanten adviseerde, werd GE Plastics pas lid nadat het
Convenant Verpakkingen was ondertekend. Overigens is ook dat niet verwon-
derlijk, aangezien de SVM ondernemingen uit de (bestaande) verpakkingsketen
vertegenwoordigt.

Het ontbreken van de glasproducent in het deelproject van het Project Verpak-
kingen dat betrekking heeft op melkverpakkingen is een gevolg van de keuze van
de Hoofdafdeling om het project in materiaalstromen te verdelen. Deze materiaal-
stromen (waaronder glas) richten zich op eenmalige verpakkingen en de mogelijk-
heden om het daardoor ontstane afval te verminderen. De glazen melkfies speelt
hier dus een ondergeschikte rol. Bovendien ligt voor de glasproducent in de
strategische discussie de prioriteit om begrijpelijke redenen bij de eenmalige ver-
pakkingen.

Voor de producenten van de kartonnen melkverpakking is de situatie radicaal
anders. Voor hen staat een belangrijk deel van hun activiteit in dit substitutiepro-
ces op het spel. Gekoppeld aan het feit dat ook andere produkten (zoals sapver-
pakkingen) in de strategische discussie Verpakkingen ter discussie staan, staat het
voortbestaan van deze ondernemingen op het spel. Een actieve deelname aan de
discussie in de beleidsarena is derhalve niet verwonderlijk. Deze deelname is ook
mogelijk omdat de Hoofdafdeling participanten selecteert op basis van het belang
dat voor een actor met de discussie is gemoeid.

Zuivelproducenten hebben een duidelijk belang bij deelname aan de strategische
discussie, omdat elke verandering van de bestaande situatie voor hen extra kosten
met zich meebrengt. Bovendien is met de toenemende concentratie in deze schakel
van de produktketen het belang van logistiek effici8nte verpakkingssystemen
toegenomen.

Via de Stichting Verpakking en Milieu nemen de ondernemingen uit de detail-
handel deel aan de strategische discussie. Hun belang, dat door het CBL wordt
verwoord, stijgt uit boven specifieke produkten. Een uitkomst van het Project
Verpakkingen in de richting van substantieel meer retourverpakkingen brengt
voor hen veel kosten met zich mee. In een specifieke discussie over een produkt
neemt de detailhandel derhalve stelling tegen retourverpakking. Daarbij speelt de
symbolische rol die melkverpakking in de publieke opinie speelt zeker een rol.

Een belangrijke implicatie van de ordening in deelprojecten is dat vanaf het begin
informatie en opties die betrekking hebben op substitutie van verpakkingen van
het ene materiaal naar het andere veruit minder aandacht krijgen dan opties
binnen materiaalstromen, zoals bijvoorbeeld het dunner maken van blikver-
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pakkingen. Door het selecteren van deelnemers op basis van hun belangen wordt
het onderzoeken van nog niet op de markt zijnde alternatieven voor bestaande
verpakkingen niet gestimuleerd. Alleen de maatschappelijke organisaties en het
ministerie van VROM zelf zijn hiertoe gemotiveerd.

Zoals hierboven al is opgemerkt maakt de Stichting Verpakking en Milieu in de
onderzoeksperiode een proces van verandering door. Bij aanvang is deze organisa-
tie een relatief kleine belangenbehartiger die, anders dan veel ondernemingsorgani-
saties, een 'keten' in plaats van een sector vertegenwoordigt. Die keten is boven-
dien enorm divers. Zij omvat ondernemingen die bij een groot aantal verpakkings-
systemen zijn betrokken. Afstemming van deze organisaties is daarom niet
eenvoudig. Tegelijkertijd maakt dit organisatie-principe de Stichting Verpakking
en Milieu echter bij uitstek aantrekkelijk voor de Hoofdafdeling. Die wil immers
met de verpakkingsketen tot afspraken komen. Deze organisatie biedt derhalve
voor de overheid sturingsmogelijkheden van dit veld. Om te kunnen spreken van
een situatie van 'private interest government', een typering van de relatie tussen
de Stichting Verpakking en Milieu en het ministerie van VROM die op het eerste

gezicht voor de hand ligt, moet de SVM echter wel een redelijk sterke greep

hebben op een belangrijk deel van de verpakkingsketen. Dit is zeker in de
beginperiode een probleem. Op dat moment heeft de SVM namelijk nog weinig
leden. Als gevolg van de toenemende politieke en maatschappelijke druk die op de
strategische discussie over verpakkingsafval wordt gelegd, neemt het belang van de
SVM als codrdinatiepunt voor het betrokken bedrijfsleven in de beleidsarena toe.
Deze coBrdinerende rol wordt nog belangrijker op het moment dat de strategische
discussie de vorm aanneemt van bilaterale onderhandelingen tussen de Stichting
Verpakking en Milieu en het ministerie van VROM.

Ook nadat het convenant is ondertekend blijft de relatie tussen de SVM en haar
leden problematisch. De Stichting Verpakking en Milieu kan namelijk formeel
haar leden niet binden aan het Convenant Verpakkingen. Ondernemingen moeten
individueel het Convenant ondertekenen. Mede op herhaald aandringen van het
ministerie van VROM doet de SVM intensieve pogingen om haar ledenaantal, en
het aantal ondertekenaars van het Convenant Verpakkingen, te vergroten.

Waar de organisatie van de beleidsarena uiteindelijk de vorm aanneemt van een
situatie van 'private interest government', heeft zij bij aanvang van het project een
ander karakter. De verpakkingsketen wordt vertegenwoordigd door verschillende
ondernemingen, die elk hun deelbelang kunnen inbrengen. Bovendien zijn
maatschappelijke organisaties als deelnemer toegelaten. Alhoewel de lijst van
participanten aanzienlijk uitgebreider is dan in de laatste fase, is toch sprake van
een sterk gestructureerde en gesloten organisatie. De Hoofdafdeling Preventie en
hergebruik van het ministerie van VROM vormt de sluiswachter voor het totale
project. De Stichting Verpakking en Milieu heeft eenzelfde functie ten aanzien
van de deelname van ondernemingen uit de verpakkingsketen.
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Parallel aan deze activiteiten in de beleidsarena worden in de economische arena
activiteiten uitgevoerd die eveneens kunnen worden gekarakteriseerd als de
beoordeling van alternatieuen. De activiteiten in de beleidsarena in deze fase zijn
redelijk gestructureerd, maar zijn niet specifiek gericht op het vergelijken van
alternatieve verpakkingssystemen voor melk(-produkten). De situatie in de
economische arena is precies omgekeerd: deze activiteiten vinden deels onaf-
hankelijk van elkaar plaats, maar zij hebben wel betrekking op de vergelijking van
alternatieve verpakkingssystemen. Zoals hierboven al is opgemerkt gaat het om
drie studies, die in opdracht van verschillende betrokken actoren door onafhanke-

lijke organisaties zijn uitgevoerd. In alle drie de gevallen willen de opdrachtgevers
met behulp van onderzoeksresultaten invloed uitoefenen op de denkbeelden van
andere betrokken actoren in de economische en de beleidsarena. In hoofdstuk
twee is al opgemerkt dat dergelijke studies een aantal subjectieve keuzen incorpo-
reren, op basis waarvan de uitkomsten van twee studies over dezelfde alternatie-
ven zeer verschillend kunnen uitpakken. Dit geldt ook voor de drie studies die
hier worden bedoeld. De wijze waarop met die verschillen wordt omgegaan is
echter verschillend. Zoals in de case-beschrijving uitgebreid aan de orde is geweest,
vormt de door CML uitgevoerde studie uiteindelijk aanleiding voor de samenwer-
kende milieu- en consumentenorganisaties om hun standpunt te veranderen. Dit
punt komt in de media echter nauwelijks naar voren. De verschillen tussen de
TNO-studie en de door het CML uitgevoerde vergelijking vormen daarentegen de
inzet van een felle 'discussie' die in de media wordt gevoerd. Deze discussie heeft
echter geen resultaat in de zin van een keuze voor een bepaalde verpakkingsvorm.
Elk van de betrokken actoren baseert zich op de Studie die zijn standpunt het best
ondersteunt.

Een uitzondering hierop is de gang van zaken rond de studie die in opdracht
van Milieudefensie wordt uitgevoerd door het Bureau Praktisch Milieu Advies. In
deze studie wordt een negatief oordeel over polycarbonaat, en de meermalige
polycarbonaat melkfles, uitgesproken. Naar aanleiding van overleg met GE
Plastics wijzigen de maatschappelijke organisaties, uiteindelijk vertegenwoordigd
door Konsumenten Kontakt, hun oordeel. Die wijziging is gebaseerd op gegevens
die GE Plastics verstrekt, mede op basis van de door het CML uitgevoerde studie.

Tegelijkertijd met de hierboven beschreven probleemherkenning speelt zich nog
een fase af in het substitutieproces. Het gaat om de ontwikkeling van een alterna-
tief voor de op dat moment op de markt zijnde verpakkingsvormen voor dagverse

consumptiemelk. Deze ontwikkeling, die wordt geYnitieerd door GE Plastics,
houdt geen verband met de probleemformulering. Deze fase kan worden geinter-

preteerd in het licht van de door GE Plastics gevoerde strategie binnen de
economische arena. Deze onderneming, die bij een introductie van de fles als
materiaalproducent zou optreden, vormt de spil in het diffusieproces van dit
alternatief. Dit proces omvat in eerste instantie het benaderen van verschillende
schakels in de produktketen (zuivelproducenten, detailhandel en consumentenor-
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ganisaties) en het in overleg met hen aanpassen van het verpakkingsconcept. Voor
de grote zuivelproducenten biedt dit alternatief, naast enkele nadelen, potentilile
voordelen in termen van afhankelijkheidsreductie ten opzichte van de producen-
ten van kar[onnen drankverpakking. Deze hebben immers een sterke greep op de
zuivelproducenten. Naast enkele teChnische problemen wordt de verdere ontwik-
keling van dit alternatief - in Nederland - in eerste instantie afgeremd door het
negatieve oordeel van het rapport van het onderzoeksbureau Praktisch Milieu Ad-
vies, waarop de milieu- en consumentenorganisaties zich baseren. In tweede instan-
tie wordt een besluit over dit alternatief opgehouden door de in het Convenant
opgenomen verplichting tot systematische beoordeling van verschillende alternatie-
ven. In het licht daarvan is het begrijpelijk dat zuivelproducenten en detailhandel
geen verdere stappen ondernemen. GE Plastics reageert daarop door de polycar-
bonaatfles te introduceren in andere Europese landen.

In deze fase van het substitutieproces kan tevens de ontwikkeling van het
hergebruik van kartonnen drankverpakking worden geplaatst. Tetra Pak is in dit
verband de meest actieve actor. Deze onderneming ontwikkelt dit alternatief
omdat belangrijke actoren in de beleidsarena, zoals het ministerie van VROM en
de milieu- en consumentenorganisaties, een voorkeur hebben voor hergebruik.
Tetra Pak richt zich naar die voorkeur omdat in de beleidsarena feitelijk over het
voortbestaan van deze onderneming wordt beslist. Volgens Tetra Pak is een
dergelijke activiteit onder de op dat moment heersende regels in de economische
arena niet rationeel. Om die reden wordt in een later stadium de ontwikkeling
van dit alternatief aangevuld met het in de beleidsarena pleiten voor het zodanig
veranderen van die regels dat recycling wel rendabel wordt. Daarbij wordt in de
vorm van de Stichting HEDRA samengewerkt met andere producenten van
kartonnen drankverpakkingen.

De introductie van de lichtgewicht fles is de eerste maal dat in de bestudeerde
periode in de produktketen een nieume ve,pakkingsvorm u,ordt geintroduceerd.
Feitelijk is er sprake van twee introducties, die los van elkaar staan. De eerste,
door Ormet in 1990, is het gevolg van de activiteiten van deze zuivelproducent op
de Duitse markt. Daar is de lichtgewicht fles met schroefdop en etiket als stan-
daard gekozen. Deze introductie zorgt er voor dat de gewichtsvermindering van
de glazen fles als mogelijkheid in de op dat moment lopende discussie in de
beleidsarena wordt genoemd, in het bijzonder door de milieu- en consumentenor-
ganisaties.

De lichtgewicht glazen fles, zoals die in lijn met het Convenant eind 1991 als
Nederlandse standaard wordt geYntroduceerd, is van dezelfde producent afkomstig.
Deze fies verschilt echter van de Ormet-fles, en is minder consumentvriendelijk.
De zuivelproducenten zijn niet bereid in nieuwe afvulapparatuur te investeren. Zij
zien deze introductie blijkbaar niet als een eindpunt in het substitutieproces.
Desondanks is deze introductie voor veel betrokkenen een gunstig resultaat. Voor
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de glasproducent betekent dit een nieuwe afzet. De zuivelproducenten dragen met
een klantvriendelijker alternatief voor het kartonnen pak bij aan het afremmen
van de substitutie van de glazen fles door het kaitonnen pak. Op die manier blijft
voor hen een alternatief voorhanden wat de toch al aanzienlijke afhankelijkheid
van de producenten van kartonnen drankverpakkingen nog enigszins beperkt.
Bovendien kunnen de zuivelproducenten zich met dit initiatief als milieubewust
profileren. Ook voor de consument en de melkhandelaar is de fles voordeliger.
Voor het ministerie van VROM tenslotte vormt de introductie een van de eerste
'successen' die ten aanzien van verpakkingsafval wordt behaald.

Overigens valt moeilijk vast te stellen of in dit geval sprake is van het uitvoeren
van een in de beleidsarena geformuleerde regel. Als gevolg van de door het
ministerie van VROM gekozen aanpak van het formuleren van regels door middel
van consultatie van betrokkenen, verdwijnt de strikte scheiding tussen het
formuleren van een regel en het uitvoeren ervan.

De samenwerking bij deze introductie wordt vergemakkelijkt doordat het een
afspraak is waaraan de zuivelproducenten gezamenlijk moeten voldoen. Het in het
kader van de uitvoering van het convenant gestarte overleg tussen de vijf grote
zuivelproducenten vormt het kader voor deze afstemming. Verder ligt samenwer-

king voor de hand omdat voor een retoursysteem op nationaal niveau standaardi-
satie noodzakelijk is. Alhoewel dat moeilijk valt te beoordelen, lijkt het Conve-
nant Verpakkingen deze introductie te hebben versneld.

Nadat de partijen het Convenant Verpakkingen hebben ondertekend, en de
Tweede Kamer door middel van haar goedkeuring de afspraken formeel heeft
bekrachtigd, komt het primaat van het subsitutieproces te liggen binnen de
economische arena. De in de beleidsarena geformuleerde regels moeten worden
uitgevoerd. De Stichting Verpakking en Milieu speelt hierbij een coBrdinerende
rol, met name ten aanzien van de eco-studies. In het substitutieproces inzake
melkverpakking kan dit besluitvormingsmoment worden gekarakteriseerd als het
beoordelen van alternatieuen. Vanuit het perspectief van een produkt is het
wellicht verwonderlijk dat deze fase zoveel tijd in beslag neemt. Dit moet echter
binnen de aanpak van het geheel van eco-studies worden geplaatst. Alhoewel dat
moeilijk valt aan te tonen, kan de inkadering in dit bredere kader tevens voorde-
len hebben opgeleverd. Het gezamenlijk beoordelen van de milieu-aspecten van
concurrerende verpakkingssystemen door betrokken ondernemingen is wellicht
alleen mogelijk in het kader van een dergelijk breed, hoog op de politieke agenda
staand, project.

Omgekeerd heeft de eerdere fase van beoordeling van alternatieven in het
substitutieproces inzake melkverpakking (i.c. de verschillende eco-studies) invloed
op de denkbeelden van de Stichting Verpakking en Milieu, wanneer zij de eco-
studies gaat opzetten. Deze gebeurtenissen vormen een belangrijke aanleiding om
de uitvoering van de studies door bestuurskundigen te laten inrichten. Het gevolg
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daarvan is dat de Consumentenbond actief bij de uitvoering van de studies wordt
betrokken. Overigens beslist de SVM uiteindelijk over de formulering van de
regels die in deze fase gelden. Dit blijkt onder meer uit de correspondentie tussen
de Stichting Verpakking en Milieu en het ministerie van VROM rond de invulling
van de markt-economische analyses.

In deze opzet worden de in het Convenant overeengekomen deadlines over-
schreden. De andere convenant-partij (het ministerie van VROM, opererend onder
actieve controle van de Tweede Kamer) verbindt hieraan geen directe consequen-
ties. Hier geldt het lock-in principe: nu men gezamenlijk zover is gekomen, is het
moeilijk alle afspraken op het spel te zetten omdat op 66n punt van de afspraken
de tijdlimiet wordt overschreden. Een bijkomend probleem voor het ministerie
van VROM is dat zij de vertraging slechts op afstand kan beoordelen. Directe
betrokkenheid bij de eco-studies wordt door de SVM met een beroep op het
Convenant Verpakkingen afgehouden. Tenslotte speelt een rol dat een beroep
door het ministerie van VROM op haar machtsmiddel, regelgeving, alle afspraken
teniet zou doen. Een dergelijke actie zou betekenen dat het ministerie van VROM
het Convenant Verpakkingen opzegt. VROM kan dus slechts in het uiterste geval
ingrijpen. Anderzijds kan dreigen met het inzetten van regelgeving op deelaf-
spraken van het Convenant Verpakkingen (zie de gang van zaken rond de
processtandaard) ook effectief zijn.

Overigens kan de karakterisering van de Stichting Verpakking en Milieu als
'private interest government' hier nader worden ingevuld. Naast een monopolie in
de vertegenwoordiging van een categorie van ondernemingen is een tweede
kenmerk van een dergelijke situatie dat de betreffende organisatie in staat is haar
leden te disciplineren. Dat de Stichting Verpakking en Milieu daartoe in staat is,
blijkt uit het feit dat zij bij de uitvoering van de milieu-analyses, die in het
Convenant Verpakkingen zijn opgedragen aan de verpakkende industrie, de
andere schakels in de verpakkingsketen ertoe weet te brengen mee te werken aan
die analyses.

Tabel 9.2. op de volgende bladzijde geeft de fasen van het substitutieproces weer
met de cruciale gebeurtenissen geordend naar de economische en de beleidsarena.
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FASE ECONOMISCHE ARENA BELEIDSARENA

probleem- - publieksactie - initiatief formuleren regels

formulering SNM, VMD, CB, KK i/ROM
- publieksactie

SNM, VMD, CB, KK

beoordeling/ - eco-studies i.o.v. - STRAF-deeldiscussie, Uit-
selectie ondernemingen mondend in Convenant
alternatieven CML, TNO, GE Plastics, SI,71·f, MWD, CB, 1/ROM,

Tetra Pak EMC, Zilivelproducenten
- PMA-studie

VMD, KK, GE Plastics

ontwikkelen - marketingproject
alternatief polycarbonaatfles

GE Plastics, VMD, KK,                   -
zuivelproducenten,
detailbandel

ontwikkelen - materiaalhergebruik
alternatief drankenkartons

EMC Nederland, HEDRA

introductie - lichtgewicht glazen
alternatief fes

Vereenigde Glasfabrieken,
Ormet, zuive(producenten

beoordeling - uitvoering proces-
alternatieven standaard

SVM, EMC, glasproducen-
ten, z:livelproducenten,
CB, CBL, GE Plastics

Tabel 9.2. Fasen in bet substitutieproces inzake melkveypakking, verdeeld naar arena's



10. conclusie en discussie

1. Inleiding

In deze studie is het proces van produktsubstitutie geanalyseerd als het
resultaat van strategische interacties tussen ondernemingen, consumenten,
maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten en overheidsinstanties. In
termen van de speltheorie (zie hoofdstuk een) is sprake van situaties van
'mixed motives'. De totale opbrengst die de verschillende actoren genereren
wordt door henzelf beinvloed, waardoor naast motieven tot concurrentie
ook redenen bestaan om samen te werken. Deze karakterisering is gelijk aan
die van processen van produktsubstitutie waarbij milieu-overwegingen geen
overwegende rol spelen. deze processen zijn in hoofdstuk twee beknopt aan
de orde geweest. Een cruciaal verschil tussen dergelijke processen en milieu-
gerichte produktsubstitutie is dat het resultaat door een aantal actoren wordt
getoetst aan een criterium: de vermindering van de milieu-effecten van het
produkt. Globaal kunnen de strategieEn van de belangrijkste actoren als volgt
worden gekarakteriseerd:

* maatschappelijke organisaties (milieu- en consumentenorganisaties) streven
naar een zo groot mogelijke gemeenschappelijke opbrengst vanuit milieu-
optiek  (met op de achtergrond doelstellingen zoals ledenwerving). De indivi-
duele opbrengsten en kosten voor ondernemingen worden daarbij niet in
beschouwing genomen;

* overheidsinstanties (op nationaal niveau bijvoorbeeld verschillende afdelin-
gen van het ministerie van VROM) streven eveneens naar een zo groot
mogelijke gemeenschappelijke opbrengst vanuit milieu-optiek. De individuele
opbrengsten en kosten voor ondernemingen worden daarbij als randvoor-
waarde meegenomen: de verdeling van kosten en opbrengsten moet maat-
schappelijk haalbaar zijn;

* ondernemingen en individuele consumenten streven elk voor zich naar een
zo groot mogelijke individuele opbrengst. In verschillende mate onderkennen
zij daarbij het belang van het terugdringen van milieu-effecten van hun
handelen.

Hieruit komt de volgende algemene conclusie naar voren. Een aantal actoren
die bij het proces van produktsubstitutie zijn betrokken richt zich in
hoofdzaak op het behalen van een zo groot mogelijke individuele opbrengst,
terwijl andere actoren hun doelstelling baseren op 66n aspect van de totale
opbrengst. Bij deze laatste strategie is een bijkomend probleem dat het
criterium, waaraan de totaalopbrengst wordt getoetst, niet door alle actoren
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op gelijke wijze wordt ingevuld. Waar de Un streeft naar vermindering van
de hoeveelheid afval, richt de ander zich op de eliminatie van chloor in al
haar toepassingen. Het is niet op voorhand uit te sluiten dat in een dergelijk

'spel' een evenwicht wordt bereikt, maar het is duidelijk dat sprake is van
een complexe situatie die hoge eisen stelt aan het inzicht van de betrokken
actoren. Dit geldt zowel voor de vraag welke evenwichtssituaties bestaan, als
voor de wijze waarop een evenwichtssituatie kan worden bereikt.

Deze schets benadrukt het belang van de probleemstelling die aan deze
studie ten grondslag ligt:

Op u,elke ivijze verloopt bet op miliew-ovenvegingen gebaseerde proces van
produletsubstitutie en op welke wijze beinvloeden institutionele factoren dat
proced

In dit afsluitende hoofdstuk zal een antwoord op deze probleemstelling
worden geformuleerd. In de paragrafen twee, drie en vier worden daartoe de
drie onderzoeksvragen beantwoord die op basis van deze probleemstelling
zijn geformuleerd. In paragraaf vijf wordt aan de hand van vier scenario's een
beschouwing gewijd aan de verwevenheid tussen het substitutieproces en de
institutionele inbedding van de actoren die dat proces vormgeven. Daarbij
wordt tevens aandacht besteed aan de mogelijkheden van sturing van dat
proces. In paragraaf zes worden wetenschappelijke implicaties van deze studie
belicht.

2.   Eigenschappen van een produktgerichte benadering van milieuvraag-
stukken: problemen van informatie en co8rdinatie

De eerste onderzoeksvraag luidde als volgt:

I. Wat zijn kenmerkende eigenscbappen van een produktgericbte benadering van
milieuvraagstukken,

Het antwoord op deze vraag bestaat uit verschillende onderdelen. In de
eerste plaats wordt ingegaan op de problematische aspecten van een dergelij-
ke benadering, zoals die in hoofdstuk twee naar voren zijn gekomen (2.1.).

Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop verschillende actoren, gege-
ven de wenselijkheid van een produktgerichte benadering, met deze proble-
matische aspecten omgaan. Een korte samenvatting van hoofdstuk twee
wordt daartoe aangevuld met materiaal uit de beide case-studies (2.2.).
Tenslotte wordt ingegaan op de verschillende fasen in het proces van
produktsubstitutie (2.3.).

2.1.  Problematiscbe  aspecten  van  een  produktgericbte  benadering
In deze studie staat de produktgerichte benadering van milieuvraagstukken
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centraal. Deze benadering gaat uit van de produktlevenscyclus. Dit houdt in
dat alle milieu-effecten, die in de verschillende fasen van die cyclus optreden,
in samenhang moeten worden bekeken. Een afzonderlijke aanpak van 66n of
enkele fasen, of van deelaspecten van de gehele cyclus, kan leiden tot het
verplaatsen van milieu-effecten naar fasen en/of aspecten van de levenscyclus
die niet in de beschouwing zijn betrokken.

In hoofdstuk twee zijn twee kernproblemen genoemd die met deze
benadering samenhangen. Het eerste probleem is de afstemming tussen
actoren, die noodzakelijk is om aan de produktgerichte benadering invulling
te geven. Dit probleem staat aan de basis van de twee volgende onderzoeks-
vragen, en zal daarom in de paragrafen drie en vier uitgebreid aan de orde
komen.

Een tweede probleem betreft het verzamelen, analyseren en beoordelen
van de informatie die nodig is om aanpassingen in de produktlevenscyclus te
selecteren. In de beide case-studies uit dit probleem zich onder meer in de
veetheid van - vaak tegenstrijdige - studies die worden verricht naar de
milieu-effecten van produkten en hun alternatieven. Actoren, die bij het
proces van produktsubstitutie zijn betrokken, zien de bekendmaking van de
resultaten van dergelijke studies zonder uitzondering als een belangrijk
moment in dat proces. Dat wil overigens niet zeggen dat de resultaten onom-
streden zijn; zij zijn vaak het onderwerp van heftige discussies.

Een andere indicator van het informatieprobleem is het grote aantal
deskundigen dat is betrokken bij dit proces. Voor een deel zijn deze deskun-
digen tevens belanghebbenden. Een ander deel van deze deskundigen wordt
gevormd door wetenschappers en adviseurs. Hun expertise ligt niet alleen op
het gebied van de beoordeling van de milieu-effecten van verschillende
produkten (of het verwante probleem van de vergelijking van markt-econo-
mische aspecten van die produkten). In de case-studies zijn bijvoorbeeld het
IMSA en de Erasmus Universiteit voorbeelden van deskundigen op het
gebied van de vormgeving van beslisprocessen, en de positionering van
individuele partijen in die processen.

Het is interessant om hier de parallel te trekken met de inzichten van
Gusfield (1981). In hoofdstuk twee is zijn theorie omtrent de 'culture of
public problems' gebruikt om de genese van de beleidstheorie van het
produktbeleid te schetsen. Deze theorie kan echter eveneens inzicht bieden
in de totstandkoming van de beleidstheorie die de achtergrond vormt voor
een proces van milieugerichte produktsubstitutie. Wanneer vanuit dat
perspectief de cases worden bekeken, dan levert dat de volgende punten op.

In de eerste plaats komt in het empirisch materiaal diverse malen het
probleem naar voren dat een studie, die in opdracht van 66n van de betrok-
ken actoren is uitgevoerd, als 'niet objectief wordt gekwalificeerd door
andere betrokken actoren. Van daaruit is de wens te verklaren om degelijke
studies te laten verrichten door onderzoeksinstituten die worden beschouwd
als onafhankelijk. Naast wetenschappelijke instituten, zoals het CML, is
TNO een voorbeeld van zo'n instituut. De wetenschappelijke status van deze
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organisaties geeft de noodzakelijke legitimiteit aan de resultaten.
Zoals uit beide case-studies blijkt is het vaststellen van de 'causale verant-

woordelijkheid' door een dergelijk onderzoeksinstituut niet voldoende voor
de acceptatie van de resultaten door andere actoren. Met name in de tweede
case-study, in de discussie over de resultaten van de TNO-studie en het
onderzoek dat door het CML is uitgevoerd, wordt duidelijk dat betrokken
actoren, evenals de media, een belangrijke rol spelen in het vormgeven van
de uiteindelijke beleidstheorie. Dit komt al tot uitdrukking in het feit dat
beide studies met elkaar worden vergeleken, terwijl TNO in haar rapport
duidelijk stelt dat geen sprake is van een volledige vergelijking van verschil-
lende melkverpakkingen. De CML-studie heeft die doelstelling wel. Beide
studies zijn dan ook niet volledig vergelijkbaar. In de media, waarin Vereni-
ging Milieudefensie en Tetra Pak op de voorgrond treden, worden beide
studies wel degelijk tegen elkaar afgezet. Beide partijen nemen enkele
aspecten uit de studie waarin hun standpunt niet wordt bevestigd, Ontdoen
die van alle nuances die de onderzoekers daaraan hebben verbonden, en
veroordelen op basis daarvan de betreffende studie.

Dit is een voorbeeld van de wederkerigheid van de relatie tussen wat Gus-
field de 'causale verantwoordelijkheid' voor een probleem noemt en de
politieke verantwoordelijkheid voor dat probleem. Een verandering in weten-
schappelijke inzichten kan leiden tot het verantwoordelijk stellen van andere
actoren voor het verhelpen van negatieve milieu-effecten van produkten,
maar omgekeerd kunnen politieke verhoudingen ook van invloed zijn op de
waardering voor bepaalde onderzoeksresultaten. Met andere woorden, weten-
schappelijke inzichten vormen geen criterium op basis waarvan politieke
meningsverschillen worden beslecht, maar zijn veeleer inzet van dergelijke
meningsverschillen. Zeker in een situatie waarin de wetenschappelijke metho-
diek nog volop in ontwikkeling is, is een door belangentegenstellingen
gevoede discussie over de resultaten van een studie te verwachten.

Uit het verzamelde empirisch materiaal komt tevens naar voren dat
actoren zich bewust zijn van deze relatie tussen causale en politieke verant-

woordelijkheid. De uitgebreide reactie van de producenten van PVC-leiding-
systemen op het voornemen van het ministerie van VROM om de Pr6-studie
te publiceren is daarvan een duidelijk voorbeeld.

Blijkens de case-studies erkennen verschillende actoren het belang van het
vaststellen van de causale verantwoordelijkheid met betrekking tot produkt-
substitutie, en de problemen die daarmee gepaard gaan. Zij doen daarom
pogingen om de formulering van de beleidstheorie, die met betrekking tot de
milieu-effecten van een produkt wordt geformuleerd, te cot;rdineren. Zowel
de processtandaard in het kader van de uitvoering van het Convenant
Verpakkingen, als de studie die in opdracht van de VNCI is uitgevoerd, zijn
hiervan voorbeelden. Uitgaande van de constatering dat een objectieve
beleidstheorie niet valt te formuleren, en dat een door 66n van de betrokken
actoren gepresenteerde theorie door anderen niet wordt geaccepteerd, zijn
initiatieven opgezet die ten doel hebben door middel van een gelijke verde-
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ling over het 'eigendom van het probleem' consensus te crearen over de
beleidstheorie. Met een dergelijke benadering wordt expliciet erkend dat de
beleidstheorie een sociaal produkt is. Verder wordt getracht de produktie van
die theorie dusdanig te laten verlopen dat zij door betrokkenen wordt
geaccepteerd. Dit vereist echter dat betrokken actoren zich aan het geplande
proces binden, een consequentie die met name de milieu-organisaties niet
aanspreekt.

Een ander punt dat niet onbelicht mag blijven, zijn de eigen belangen van
betrokken onderzoeksinstituten. Alhoewel zij met betrekking tot de vergelij-
king tussen verschillende produkten neutraal zijn, hebben zij een groot
belang bij de uitvoering van eco-studies. In de eerste plaats was de methodiek
voor het uitvoeren van dergelijke studies gedurende de onderzochte periode
nog niet voorhanden. De ontwikkeling van een dergelijke methodiek vereist
het uitvoeren van 'proef-studies' om mogelijke problemen in de methodiek
op te sporen, en oplossingen daarvoor te testen. Onderzoeksinstituten zijn
voor het uitvoeren van dergelijke studies afhankelijk van de gegevens die
ondernemingen in hun bezit hebben. Wat voor wetenschappers een 'test' is,
kan echter in de betreffende produktketen een belangrijke bron worden
waaruit wordt geput bij het formuleren van de beleidstheorie op basis
waarvan de discussie tussen actoren wordt gevoerd.

Een tweede belang dat voor onderzoeksinstituten een rol speelt, is dat
voor eco-studies sprake is van een sterk groeiende markt. Dit vergroot de
potentiBle voordelen die zijn verbonden met het - als eerste - ontwikkelen
van een geaccepteerde methodiek. Dit punt geldt wellicht minder voor een
aantal wetenschappelijke instituten die samenwerken om te komen tot een
wereldwijd geldende standaard. Voor kleine adviesbureaus geldt dit concur-
rent:iemotief echter des te meer.

Uit deze analyse van het informatieprobleem, dat samenhangt met een
produktgerichte benadering van milieuvraagstukken, komt naar voren dat de
totstandkoming van een 'beleidstheorie' van een concreet proces van pro-
duktsubstitutie het resultaat is van handelingen van actoren binnen een set
van regels.

Uit de literatuur blijkt dat ook op andere beleidsvelden, zoals bijvoorbeeld
het energiebeleid, een nauwe samenhang bestaat tussen het proces van
beleidsvorming en de produktie van kennis die daarvoor noodzakelijk wordt
geacht, waarbij onderzoekers eigen belangen en doelstellingen inbrengen
Burns, Lunde, De Man en Midttun, 1987). In paragraaf vijf wordt deze

conclusie uitgewerkt.

2.2. De produktgericbte benadering in ontfoikkeling: ovierbeid, onde nemingen
en maatscbappelijke organisaties
In hoofdstuk twee is ingegaan op de wijze waarop verschillende actoren de
produktgerichte benadering van milieuvraagstukken tot ontwikkeling
brengen. Daarbij kwam het beeld naar voren van een relatief coherent geheel
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van initiatieven, dat in belangrijke mate was gericht op het ontwikkelen van
methoden om de milieu-effecten van produkten te beoordelen. Tevens zijn
aanzetten geconstateerd op het gebied van de organisatie van die produktge-
richte benadering. Het is niet de bedoeling geweest van deze studie om een
overzicht te bieden van de wijze waarop ondernemingen in Nederland
omgaan met milieu-effecten van hun produkten. De gesprekken die in het
kader van deze studie zijn gevoerd boden echter wel de gelegenheid om een
aantal ondernemingen en maatschappelijke organisaties te vragen naar de
wijze waarop zij aan een produktgericht milieubeleid inhoud geven. Het gaat
daarbij niet om de positie van deze actoren in concrete processen van
produktsubstitutie, maar op de tendens in de wijze waarop zij de milieu-
effecten van produktieve en consumptieve activiteiten benaderen. Hieronder
worden de relevante elementen uit de antwoorden gepresenteerd rond de
thema's kringloopsluiting en levenscyclus-analyse.

Verschillende van de ondernemingen die in het kader van deze studie zijn
geinterviewd, zijn op strategische wijze vorm gaan geven aan produktgericht
milieubeleid. Het sluiten van kringlopen, een van de centrale onderdelen van
het produktbeleid, vormt in een aantal gevallen een onderdeel van die onder-
nemingsstrategie. Enkele van de bestudeerde ondernemingen hebben daarmee
al een begin gemaakt voorafgaand aan de onderzoeksperiode. Wavin heeft al
sinds 1970 recycling van afgedankte kunststofprodukten opgenomen in haar
bedrijfsstrategie. Daarbij speelden economische motieven aanvankelijk de
hoofdrol. Alhoewel dergelijke motieven ook voor andere ondernemingen
zullen hebben gegolden, is Wavin een van de weinige ondernemingen in de
kunststofindustrie die al in zo'n vroeg stadium materiaalhergebruik, buiten
het hergebruik van produktie-afval om, heeft opgezet.

Gedurende de onderzoeksperiode gaan milieu-overwegingen een rol spelen
bij de uitbouw van deze activiteit. Als gevolg van het toegenomen milieube-
wustzijn van consumenten en inspanningen van de overheid formuleren ook
andere ondernemingen milieubeleidsverklaringen en starten met de uitgave
van milieujaarverslagen. Ondernemingen binnen de chemische industrie,
zoals Hoechst Holland en GE Plastics, lopen daarin voorop. In die periode
starten verschillende ondernemingen een beleid dat is gericht op het sluiten
van stofkringlopen. In de beide case-studies zijn GE Plastics en de divisie
Zout en Basischemie van Akzo daarvan voorbeelden; beide trachten recycling
van produkten te integreren in hun basisstrategie. GE Plastics brengt die acti-
viteit onder in een joint venture met een onderneming die is gespecialiseerd
op het gebied van hergebruik van kunststof.

Het feit dat ondernemingen uit de chemische industrie ook op het gebied
van integraal ketenbeheer een voorhoedepositie innemen, is onder meer een
gevolg van de VNCI-studie uit 1989. Deze studie concretiseert de filosofie
van kringloopsluiting, die in het Nationaal Milieubeleidsplan wordt g€intro-
duceerd. In het blad dat leden van de VNCI ontvangen wordt in de daarop-
volgende periode ook aandacht besteed aan ondernemingen die op basis van
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deze gedachte hun milieubeleid mede hebben vormgegeven.
Een dergelijke activiteit heeft enerzijds een functie omdat op die manier de

concretisering van een in het beleid centraal staand begrip in eigen kring kan
worden uitgewerkt. Anderzijds zorgen de activiteiten van de VNCI voor
verspreiding van beleidsuitgangspunten van het ministerie van VROM onder
ondernemingen.

Naast het thema kringloopsluiting vormt de levenscyclus-analyse een terugke-
rend onderwerp in de karakterisering van de produktgerichte aanpak. Een
groot aantal ondernemingen laat, alleen of samen met andere ondernemingen,
zo'n analyse voor hun produkt(en) uitvoeren. De aanleiding daarvoor is in
een aantal gevallen dat een produkt op negatieve wijze onder de aandacht
van afnemers wordt gebracht. In eerste instantie vormt het informeren van
die afnemers een belangrijk motief voor het laten uitvoeren van zo'n studie.
Zeker wanneer het eigen produkt bij een vergelijking positief naar voren
komt, is de verleiding groot om de resultaten in bredere kring bekend te
maken. De verschillende discussies die dat in de onderzoeksperiode oplevert,
en waarvan enkele in de case-studies aan de orde zijn geweest, brengen
verschillende ondernemingen tot de conclusie dat een dergelijk extern
gebruik van levenscyclus-analyses negatieve gevolgen kan hebben. Alhoewel
het in sommige gevallen een geducht marketing-instrument is, kan deze
werking als een boemerang terugkomen. Dit brengt ondernemingen ertoe
een milieu-analyse vooral te gebruiken als een intern, op verbeteringen geori-
enteerd instrument. Zo gebruikt Akzo de door McKinsey ontwikkelde
methode intern voor de beoordeling van haar activiteiten en beslissingen.

Milieu-organisaties beoordelen levenscyclus-analyses vooral op de mogelijk-
heid om ze als basis voor het maken van beleidskeuzes te gebruiken. Zoals
blijkt uit de nota Produkt en Milieu wordt een dergelijke toepassing van dit
instrument door het ministerie van VROM beoogd. Op basis van ervaringen
gedurende de onderzoeksperiode, onder meer inzake de analyses over
melkverpakkingen, acht Vereniging Milieudefensie een dergelijk gebruik niet
zinvol. In een notitie die volledig aan de mogelijkheden van de levenscyclus
is gericht wordt de volgende conclusie getrokken: "Het maken van mLCA's
[milieugerichte levenscyclus-analyses, FB] met het oog op het beeindigen van
maatschappelijke controversen rond bepaalde produkten (wegwerpluiers,
wegwerpverpakkingen) is af te raden. (...) Een cruciale rol in het produktbe-
leid kan de mLCA niet vervullen." (Vereniging Milieudefensie 1993: 1). Wel
acht Milieudefensie de levenscyclus-analyse geschikt voor de functie die ook
ondernemingen eraan toekennen: het gebruik in produktverbeteringsproces-
sen. Terugkijkend op de controverse rond de studies van het CML en TNO
naar de milieu-effecten van melkverpakkingen trekt Vereniging Milieudefen-
sie de conclusie dat men zichzelf te zeer in een detaildiscussie heeft begeven.
Beter is het om expliciet aan te geven dat bepaalde afwegingen, bijvoorbeeld
voor meermalige verpakkingen ten koste van eenmalige verpakkingen,
primair politieke keuzes zijn die niet op basis van uitsluitend wetenschappe-
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lijke vergelijkingen kunnen worden genomen.

De conclusie dat levenscyclus-analyses geen grote rol dienen te spelen in
beleidskeuzes wordt derhalve gedeeld door zowel milieu-organisaties als een
aantal ondernemingen. Enigszins haaks daarop staat de ontwikkeling van een
methodiek voor de uitvoering van milieu-analyses die door het ministerie van
VROM in gang is gezet met het oog op het produktbeleid. Overigens ziet
ook de overheid de noodzaak van het vaststellen van prioriteiten in de
weging van verschillende milieu-effecten in (bijvoorbeeld de bijdrage aan het
broeikas-effect ten opzichte van de uitputting van niet vernieuwbare grond-
stoffen). Het vaststellen van dergelijke wegingsfactoren vormt ten dele het
antwoord op de constatering van Vereniging Milieudefensie dat politieke
keuzen noodzakelijk zijn.

Een tweede constatering ten aanzien van het door het ministerie ontwik-
kelde beleid is dat door middel van het toewijzen van de verantwoordelijk-
heid voor een produkt in de afvalfase aan de producent wordt getracht het
organisatieprobleem, dat met een produktgerichte benadering is verbonden,
te verkleinen. Door de verantwoordelijkheid aan 66n actor toe te wijzen,
ontstaat voor de betreffende actor de noodzaak om zijn handelen af te
stemmen met dat van andere actoren uit de keten. De concretisering van de
producentverantwoordelijkheid brengt echter nogal wat problemen met zich
mee. In paragraaf vijf wordt dit punt verder behandeld.

2.3. Fasen in bet Substitutieproces
In deze studie is de fasering van het proces van milieugerichte produktsubsti-
tutie van Selderijk et at. (1991) als uitgangspunt genomen. Op basis daarvan
is in hoofdstuk vijf een fasering gepresenteerd die in de analyse van de cases

is gebruikt.
Zoals daar al is opgemerkt sluit een dergelijke indeling in fasen aan bij 10-

gisch-rationele modellen over besluitvorming binnen organisaties. De kritiek
die op dergelijke modellen kan worden geformuleerd wordt in de processen
van milieugerichte produktsubstitutie die in deze studie zijn bestudeerd
bevestigd. Logisch opeenvolgende fasen lopen in werkelijkheid deels parallel
aan elkaar, terwijl sommige fasen meerdere malen worden doorlopen, of juist
worden overgeslagen. Dit geldt met name voor de fase van beoordeling van
alternatieven. Melkverpakkingen zijn in dit verband een goed voorbeeld;
talloze studies zijn g6wijd aan de verschillende verpakkingssystemen voor
dagverse melk. Ook in het hier bestudeerde substitutieproces worden
verschillende studies uitgevoerd, terwijl deels los daarvan in de strategische
discussie over verpakkingsafval een beoordeling van enkele van deze verpak-
kingssystemen wordt uitgevoerd.

Het feit dat het substitutieproces niet verloopt volgens een logisch-ratio-
neel traject is een gevolg van de wijze waarop dat proces vorm krijgt.
Produktsubstitutie is, evenals besluitvorming binnen organisaties, een sociaal

proces dat het resultaat is van de handelingen van meerdere, op zijn minst
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ten dele, autonome actoren. De verschillende fasen in het proces van milieu-
gerichte produktsubstitutie bunnen het logisch-rationele traject volgen,
wanneer deze handelingen door middel van regels op elkaar worden afge-
stemd. Een voorbeeld uit de tweede case-study is de beslissing om voor
melkverpakking een eenmalige of een meermalige verpakking te kiezen; deze
keuze is ingekaderd door middel van de processtandaard. In veel gevallen be-
staan de fasen in het proces van produktsubstitutie uit het resultaat van
handelingen van actoren die weliswaar hun handelen op elkaar afstemmen
(strategisch handelen, zie hoofdstuk een), maar waarbij geen afstemming
vanuit een centraal punt plaatsvindt.

Een tweede conclusie heeft betrekking op de door Selderijk et al. (1991)
geformuleerde rollen van diverse actoren in de verschillende fasen van het
proces van milieugerichte produktsubstitutie. Conform hun conclusie spelen
milieu-organisaties een belangrijke rot in de fase van probleemsignalering: het
ter discussie stellen van de milieu-effecten van een produkt. Als gevolg van
de samenwerking van deze organisaties met de consumentenorganisaties
spelen ook deze laatsten in deze eerste fase een belangrijke rol, evenals
overheidsinstanties.

In de case-study over PVC-leidingsystemen komt overigens naar voren dat
ondernemingen zich in toenemende mate bewust zijn van de invloed van de
probleemdefiniering op het verdere verloop van het substitutieproces. Om
die reden mengen ondernemingen zich vroeg in de discussie in de menings-
vorming, en trachten daarop invloed uit te oefenen. Een voorbeeld zijn de
activiteiten van Akzo dat, al snel na de start van het chloordebat door
Vereniging Milieudefensie en de Waddenvereniging, zelf een studiedag
organiseert om haar definitie van het probleem onder de aandacht van
maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties te brengen.

In de tweede fase, het onderzoeken van alternatieven en bun consequenties,

ontplooien alle betrokken actoren activiteiten. Uit de beide cases blijkt dat
die activiteiten sterk van elkaar verschillen. Waar ondernemingen op basis
van de informatie die bij hen aanwezig is, inhoudelijk het best dit onderzoek
kunnen uitvoeren, trachten overheidsorganisaties, indien zij in deze fase zijn
betrokken, door middel van het stellen van randvoorwaarden dit onderzoek
te stimuleren en in een door haar gewenste richting te sturen. De strategische
discussies die in het kader van de notitie Preventie en bergebruik uan afbalstof
/m zijn gevoerd zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. De rol van milieu- en
consumentenorganisaties is op zich vergelijkbaar met die van ondernemingen,
met als belangrijk verschil dat deze actoren niet vrijelijk over noodzakelijke
informatie beschikken. Om die reden trachten deze actoren door studies deze
informatieachterstand in te lopen.

De volgende fase is de selectie van een ahernatief, en het vervolgens aanbie-

den  van  dat alternatif op de markt. Een eerste mogelijke  rolverdeling  in  deze
fase is dat een aantal ondernemingen op eigen initiatief een alternatief op de
markt brengt. In beide cases komt naar voren dat een dergelijke introductie
afstemming vergt tussen verschillende ondernemingen. Bij de introductie van
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de recycling van kunststof-leidingsystemen is die afstemming voornamelijk
horizontaal (tussen producenten/recyclers van leidingsystemen  onderling).
Hier is de signalering van het probleem de aanleiding voor ondernemingen
om een alternatief op de markt te brengen.

Bij de introductie van de polycarbonaat melkfles is sprake van verticale
afstemming (tussen de producent van de fles, zuivelproducenten en de detail-
handel). Deze rolverdeling, waarbij de overheid geen rol van betekenis speelt,
wordt al snel vervangen door een verdeling waarin een overheidsorganisatie
een belangrijke rol speelt. In het Convenant Verpakkingen is de maatregel
vastgelegd dat een beoordeling en selectie moet plaatsvinden, waarbij milieu-
effecten van de alternatieven centraal staan. Alhoewel ook hier betrokken
ondernemingen een belangrijke rol vervullen, omdat zij de noodzakelijke
informatie aanleveren en uiteindelijk de keus moeten maken en uitvoeren,
wordt deze keuze beoordeeld door het ministerie van VROM. In het geval
van verpakkingssystemen voor melk leidt dit tot afstemming tussen betrok-
ken actoren van verschillende verpakkingssystemen. Tevens komt in deze
setting het in hoofdstuk twee beschreven fenomeen van expliciete afstem-
ming over de verdeling van kosten en opbrengsten van eventuele overschake-
ling naar voren.

In deze fase hebben milieu- en consumentenorganisaties, in tegenstelling
tot hun actieve rol in de voorgaande fasen, nauwelijks een plaats, ook
wanneer de selectie van een alternatief plaatsvindt in de beleidsarena. Zoals
uit de cases blijkt, zijn beleidsregels die het ministerie van VROM dienaan-
gaande hanteert duidelijk: alleen belanghebbenden kunnen deelnemen aan de
uiteindelijke afspraken over het al dan niet vervangen c.q. aanpassen van
produkten. Tegelijkertijd is duidelijk dat deze organisaties het zelf niet hun
taak achten actief aan deze selectie mee te werken. Dit komt tot onder meer
tot uitdrukking in de weigering om deel te nemen aan de uitvoering van de
processtandaard, die is gericht op het beoordelen van alternatieve verpak-
kingsvormen, en het op basis daarvan kiezen voor een alternatief. Een
uitzondering is de Consumentenbond, die wel deelneemt aan de uitvoering
van de processtandaard.

In de laatste fase, het in stand bouden van alternatieven, kunnen milieu- en
consumentenorganisaties, maar ook overheidsinstanties, een rol spelen. Een
voorbeeld is de opstelling van Konsumenten Kontakt bij de PC-fles en de
wijze waarop de FKS het ministerie van VROM inschakelt bij het introduce-
ren van het recycling-initiatief. Deze actoren oefenen dan indirect - via regels
of via beinvloeding van denkbeelden - invloed uit op de beslissers in de
produktketen.

Ten aanzien van de fasering van het proces van milieugerichte produktsubsti-
tutie kan de volgende samenvattende conclusie worden getrokken. Alhoewel
analytisch nuttig, blijkt uit het empirisch materiaal van deze studie dat een
logische opeenvolging van fasen slechts in beperkte mate opgaat, ondanks
pogingen van met name overheidsinstanties om het proces langs die lijn in te
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richten door middel van de zogenaamde strategische discussies. Dit hangt
samen met de relatieve autonomie van de actoren die dit proces vormgeven,
gekoppeld aan de handelingsmogelijkheden waarover die actoren beschikken.
Gedurende het substitutieproces baseren actoren hun handelen op handelin-
gen van andere actoren. Afhankelijk van de handelingsalternatieven die voor
een actor openstaan, hoeft die 'reactie' niet altijd aan te sluiten bij de fase
waarin het substitutieproces zich op dat moment bevindt. Het duidelijkste
voorbeeld daarvan wordt gevormd door milieu-organisaties. Hun meest effec-
tieve middel is de mogelijkheid om een bepaalde situatie te problematiseren.
Wanneer het substitutieproces zich bevindt in de fase van de keuze van een
alternatief, en de betreffende keuze is in de ogen van milieu-organisaties niet
de juiste, dan is hun voornaamste mogelijkheid het problematiseren van de
nieuw ontstane situatie. Hiermee ontstaat een 'loop' in het proces van
milieugerichte produktsubstitutie.

Een andere afwijking van het logisch-rationele substitutieproces is het feit
dat veelal verschillende malen de beoordelingsfase wordt doorlopen. Hier-
voor zijn twee redenen aan te geven. In de eerste plaats ligt de oorzaak in de
door Gusfield (1981) omschreven relatie tussen de 'causale' en 'politieke
verantwoordelijkheid' van een probleem. In die visie is de analyse en beoor-
deling van de milieu-effecten van een produkt het resultaat van een sociaal

proces. Keuzes van opdrachtgevers en onderzoeksinstituten bepalen deels de
uitkomst van die beoordeling. Om die reden kunnen verschillende oordelen
over de milieu-effecten van een produkt ontstaan. Gegeven de implicaties van
dat oordeel voor de positie van betrokken actoren zijn zij geneigd bij een
voor hen ongunstige beoordeling te zoeken naar een beoordeling die hun
positie wel ondersteunt. In plaats van als convergentiepunt te dienen in het
proces van milieugerichte produktsubstitutie, fungeren dergelijke studies
daarom vaak als startpunt voor een nieuwe beoordelingsfase.

In het verlengde hiervan ligt een tweede oorzaak voor het herhaald
voorkomen van de fase van beoordeling. Het substitutieproces speelt zich
namelijk niet alleen af op het niveau van collectieve keuze (de beleidsarena),
maar vindt ook plaats binnen de economische arena. Ook binnen die setting
heeft de beoordeling van de milieu-effecten van een produkt een belangrijk
effect: als marketing-instrument naar afnemers toe, dan wet als beinvloedings-
instrument voor milieu- en consumentenorganisaties. Verschillende actoren
hebben dus een reden om individueel een dergelijke beoordeling te laten
uitvoeren. Gegeven de veelheid aan subjectieve keuzes die bij een dergelijke
studie moeten worden gemaakt, is de kans aanwezig dat de resultaten van die
verschillende studies niet overeenkomen.

Het feit dat het substitutieproces zich in twee arena's afspeelt, die elk een
eigen inrichting hebben (in termen van deelnemende actoren, openstaande

handelingsalternatieven, etc.), vormt een laatste belangrijke reden waarom het
substitutieproces niet langs de logisch-rationele weg verloopt. In de eerste

plaats biedt dit feit aan actoren de mogelijkheid om fasen die in de ene arena
worden doorlopen, te dupliceren in de andere arena. De simultane beoorde-
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ling van melkverpakkingen in zowel de beleids- als de economische arena is
daarvan een voorbeeld. In de tweede plaats kan bij de implementatie van
geformuleerde regels in de economische arena 66n of meerdere fasen uit het
substitutieproces opnieuw worden doorlopen.

3. Institutionele vormgeving van milieugerichte produktsubstitutie

Naast het feit dat bij het beoordelen van verschillende produktalternatieven
een informatieprobleem bestaat, is het problematisch dat de uiteindelijke
keuze voor een alternatief, en de implementatie daarvan, het resultaat is van
de handelingen van een groot aantal, deels autonome, actoren. Dit afstem-
mingsprobleem is het centrale thema van deze studie. De tweede onderzoeks-
vraag vormt de eerste stap in het verkrijgen van inzicht in dit probleem:

II. Op welke ·wijze zijn economiscbe en beleidsprocessen met betrekking tot
milieugericbte produletsubstitutie institutioneel vormgegevenf

In deze paragraaf wordt ingegaan op verschillende aspecten van de institutio-
nele vormgeving van het proces van milieugerichte produktsubstitutie zoals
dat in de vorige paragraaf is uitgewerkt. Daarbij wordt een onderscheid

gemaakt in de economische arena (paragraaf 3.1.) en de beleidsarena (para-
graaf 3.2.). Hierbij wordt gebruik gemaakt van theoretische inzichten uit
respectievelijk hoofdstuk vier en vijf, alsmede het empirisch materiaal.
Paragraaf 3.3. bevat een aantal conclusies.

3.1. De economiscbe arena
In hoofdstuk vier Zijn theoretische inzichten gepresenteerd die betrekking
hebben op de afstemming van handelen tussen actoren in de economische
arena. In deze subparagraaf zullen deze inzichten worden toegesneden op de
vormgeving van afstemming tussen actoren die betrekking heeft op milieuge-
richte produktsubstitutie.

Het uitgangspunt van deze exercitie is dat bij processen van milieugerichte
produktsubstitutie de mogelijkheid aanwezig is dat meerdere produktketens
in de beschouwing moeten worden betrokken. Alhoewel de mogelijkheid
bestaat dat een substituut voor het bestaande produkt wordt ontwikkeld
door de actoren die ook zijn betrokken bij het bestaande produkt, blijkt uit
de case-studies dat, naast de 'bestaande' produktketen, aparte ketens rond
substituten bestaan. Die ketens kunnen betrekking hebben op produktal-
ternatieven die al op de markt zijn of op produktalternatieven die dat
stadium nog niet hebben bereikt.

De mogelijkheid dat de economische arena, waarin een proces van milieu-
gerichte produktsubstitutie zich afspeelt, is opgebouwd uit verschillende
produktketens levert het volgende onderscheid in mogelijke afstemmings-
relaties op.
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(1) afstemming kan plaatsvinden tussen actoren binnen elk van de te onder-
scheiden produktketens. Deze afstemming kan verder worden opgesplitst in
(a) afstemming binnen schakels van die keten, en (b) afstemming tussen
schakels van die keten;

(2) afstemming kan plaatsvinden tussen actoren die betrokken zijn bij
verschillende alternatieven (dwarsverbanden ttissen verschillende produktke-
tens).

Voor elk van deze mogelijke afstemmingsrelaties geldt dat afstemming inzake
milieugerichte produktsubstitutie moet worden gerelateerd aan het voorko-
men en de aard van al bestaande relaties tussen de betrokken actoren. Figuur
10.1 op de volgende bladzijde geeft de verschillende afstemmingsmogelijkhe-
den weer.

3.1.1. Relaties binnen produktketens
De relaties binnen een produktketen kunnen, zoals hierboven is aangegeven,
worden onderverdeeld in relaties tussen actoren in 66n schakel van de keten
(bijvoorbeeld de produktie van een grondstof) en relaties tussen actoren uit
verschillende schakels. Deze zullen achtereenvolgens worden behandeld.

At) relaties binnen  n scbakel. In de typologie van Alter en Hage (1993) gaat
het in dit geval om 'competitive cooperation'. Het is belangrijk om dergelij-
ke afstemming rond produktsubstitutie te plaatsen ten opzichte van al be-
staande afstemmingsvormen. In dit verband is de mate van horizontale
integratie van belang, alsmede het bestaan van belangenverenigingen van de
actoren in een schakel.

In het empirisch materiaal van deze studie zijn diverse voorbeelden te vinden
van afstemming tussen actoren binnen 66n schakel in de produktketen die
verband houdt met het proces van milieugerichte produktsubstitutie. Bij
leidingsystemen vindt die afstemming plaats binnen de FKS, terwijl in de
discussie over PVC-verpakkingen de branche-organisatie van de detailhandel,
het CBL, een belangrijke rol speelt. In beide gevallen gaat het om bestaande

organisaties die als gevolg van de aandacht voor milieu-effecten van het
produkt waarbij zij zijn betrokken, zich in het proces van produktsubstitutie
actief opstellen.

Voor de substitutie van de glazen fles voor een lichtgewicht variant is de
situatie iets anders. Daar vindt wel afstemming plaats tussen de zuivelprodu-
centen, maar in dat geval kan geen specifieke organisatie worden aangewezen
waarbinnen dat wordt geco6rdineerd. Deze afstemming vindt plaats in
overleg dat tussen de grote producenten in die schakel plaatsvindt in het
kader van de totstandkoming en uitvoering van het Convenant Verpakkin-
gen.
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Figuur 10.1. Afstemmingsmogelijkbeden binnen de economiscbe arena

Een ander voorbeeld van afstemming binnen een schakel is de consumptiefa-
se in de produktketen van melkverpakkingen. Twee belangenorganisaties
vormen daar de spreekbuis van de consument, die zich ook in het substitutie-
proces actief opstellen.

Zowel bij de FKS en het CBL spelen grootte-verschillen tussen de actoren
uit een schakel een niet onbelangrijke rol. Zowel bij het CBL als bij de FKS
zorgt de grootste onderneming voor het initiatief toI omschakeling. Andere
ondernemingen, die daartoe de middelen bezitten, geven vervolgens het
initiatief mede vorm. De kleinere ondernemingen uit de schakel liften mee
met de grote producenten, wat door de laatsten wordt getolereerd om het
initiatief voor de gehele schakel te kunnen laten gelden.

Een belangrijk verschil tussen beide voorbeelden is dat in het geval van de
FKS (en dat geldt ook voor de zuivelproducenten) efficiBntie-overwegingen
het motief zijn Om tot afstemming over te gaan. Er is namelijk sprake van
een noodzaak tot standaardisatie, die verband houdt met hergebruik. Bij
statiegeldflessen is sprake van produkthergebruik, en dit is het meest efficiBnt
wanneer 66n systeem voor de totale markt wordt gehanteerd. Bij leidingsyste-
men is de retourstroom bij de start van het recycling-initiatief zo klein, dat
inzameling van alle afgedankte leidingsystemen (ongeacht geografische her-
komst of producent) noodzakelijk is.
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Voor het CBL ligt dat anders. Naast de effici8ntie-voordelen die zijn verbon-
den aan een gemeenschappelijke eliminatie van PVC-verpakking, heeft de
gezamenlijke opstelling een duidelijke achtergrond in de relatie met andere
schakels in de produktketen (zie vervolg).

In beide cases zijn tevens indicaties te vinden van de noodzaak van de
betrokkenheid van centrale actoren uit de schakel voor het slagen van een
verandering. Zuivelproducent Ormet introduceerde al in een vroeg stadium
op eigen initiatief een lichtgewicht melkfles; leidingproducent Deltaplast
voerde een actief promotiebeleid voor alternatieven voor PVC-leidingsyste-
men. Alhoewel deze ondernemingen daarmee een geringe positieverbetering
kunnen bewerkstelligen, hebben hun activiteiten geen rechtstreekse invloed
op het substitutieproces. Bij melkverpakking is het zelfs zo dat een soortge-
lijk nieuw produkt opnieuw wordt ontwikkeld door de samenwerkende
'grote' zuivelproducenten. Dit geldt overigens ook voor de in hoofdstuk
twee genoemde wasmiddelen (pagina 14). Een producent die een fosfaatvrij
produkt op de markt bracht had jarenlang een marktaandeel van enkele
procenten. Na afspraken tussen de oligopolisten en de overheid vond een
massale omschakeling plaats naar fosfaatvrije wasmiddelen.

Hierboven is afstemming tussen alle actoren uit 66n schakel aan de orde
geweest. Bij de ontwikkeling van een produkt waarin gerecycled PVC kan
worden ingezet is sprake van samenwerking tussen twee ondernemingen:
Wavin en Dyka. Ook in dat geval vormt een al bestaande samenwerkingsre-
latie de basis om dit 'produktsubstitutie'-initiatief gezamenlijk aan te pakken.

(b)   relaties   tussen scI}akels. Alter en Hage (1993) spreken van 'symbiotic
cooperation' als zij het hebben over afstemmingsvormen tussen actoren met
verschillende activiteiten. In deze studie kan dit worden vertaald naar actoren
die in verschillende schakels van de produktketen opereren. Afstemming
tussen actoren rond produktsubstitutie zal mede afhangen van al bestaande
afstemmingsrelaties tussen deze actoren. Het gaat daarbij om de mate van
verticale integratie en de mate waarin afhankelijkheid asymmetrisch is. De
afstemmingsvormen die hieronder worden besproken zijn -globaal - gerang-
schikt naar hun omvattendheid, dat wit zeggen naar de mate waarin zij de
gehele keten beslaan. In het empirisch materiaal zijn verschillende voorbeel-
den te vinden van afstemming tussen twee schakels uit een produktketen.

Een eerste voorbeeld is de afstemming tussen de detailhandel en haar
toeleveranciers rond de substitutie van PVC-verpakking. In vervolg op de
conclusies over het CBL hierboven, kan worden gewezen op het sterke
verband dat bestaat tussen afstemming binnen schakels en tussen schakels. De
gemeenschappelijke opstelling binnen de schakel 'detailhandel' bij de substi-
tutie van PVC-verpakking heeft namelijk als voornaam motief het versterken
van de onderhandelingspositie met de voorgaande schakel in de keten: de
verpakkers van door de detailhandel te verkopen produkten. Het versterken
van de positie ten opzichte van andere schakels in de keten is derhalve
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complementair aan de gemeenschappelijke beslissing binnen een schakel over
de verdeling van de opbrengsten en verliezen. Er is met andere woorden een
duidelijke verbinding tussen de 'logic of influence' en de 'logic of members-
hip' (Van Waarden, 1989).

De afstemming ten aanzien van de beslissing tot substitutie heeft niet het
karakter van overleg, maar vindt plaats op basis van het uitspelen van
asymmetrische afhankelijkheidsverhoudingen. Slechts de uitvoering van de
substitutie, dat wil zeggen het tijdpad en keuze van het alternatief, is onder-
werp van overleg.

Een tweede voorbeeld van een afstemmingsrelatie tussen twee schakels
binnen een - bestaande - produktketen is de samenwerking tussen de zuivel-
producenten enerzijds en de N.V. Vereenigde Glasfabrieken anderzijds. Het
gaat hier om samenwerking rond de aanpassing van een bestaand produkt.

Vervolgens kan een aantal afstemmingsrelaties tussen schakels worden
genoemd waarbij de post-consumptiefase is betrokken. In hoofdstuk twee is
gewezen op het feit dat bij processen van milieugerichte produktsubstitutie
activiteiten en actoren uit de post-consumptiefase per definitie een rol spelen.
Uit de beide case-studies blijkt dat deze activiteiten, wanneer het gaat om
materiaal- en produkthergebruik, vaak worden uitgevoerd door actoren die
actief zijn in de produktiefase. Om die reden valt dit punt onder 'relaties
tussen schakels'.

Conform de conclusie die de Hond et al. (1992; zie hoofdstuk twee)
trekken op basis van hun studie van de produktketen van personenauto's, is
in wat zij de verwerkingscontext noemen sprake van nauwe afstemming
tussen produktie en verwerking van afgedankte produkten. In veel gevallen
vloeit dat voort uit het feit dat de producent de verwerking zelf ter hand
neemt. Het inzamelingssysteem dat door de FKS wordt opgezet, de recycling
van kartonnen drankverpakkingen door de samenwerkende producenten, en
ook de strategie van GE Plastics om afgedankte produkten terug te nemen en
te recyclen zijn hiervan voorbeelden. Deze initiatieven zijn gebaseerd op
verschillende motieven.

In de eerste plaats kunnen commercifle voordelen voortvloeien uit het
gebruik van regeneraat, omdat op grondstofkosten wordt bespaard. Wanneer
dat het motief is dan is sprake van een strategie gericht op afhankelijkheidsre-
ductie van een producent ten opzichte van zijn grondstofleverancier. Zeker
bij produkten waaraan hoge\ isen worden gesteld is het bovendien van
belang de precieze samenstelling van dat regeneraat zoveel mogelijk onder
controle te houden. Het zelf ter hand nemen van de inzameling en recycling
is daartoe een mogelijkheid, die bovendien voorkomt dat een nieuwe
afnankelijkheidsrelatie ontstaat.

Een tweede motief voor een producent om zelf de inzameling en recycling
ter hand te nemen, bestaat wanneer hergebruik niet zodanig economisch
vruchtbaar is dat dit voor individuele ondernemingen interessant is. Dit kan
zijn omdat de wens tot herverwerking vooral een politieke achtergrond heeft
(zoals bij kartonnen drankverpakkingen), of omdat de retourstroom nog niet
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voldoende groot is.
Een volgend voorbeeld van de afstemming tussen twee schakels in de

produktketen is die tussen de producenten van leidingsystemen en hun
afnemers inzake de produkten waarin gerecycled PVC is verwerkt. Zoals in
de casebeschrijving duidelijk is geworden, vormt de toepassingsfase in deze
produktketen een samenstel van een groot aantal verschillende actoren. Om
een dergelijke groep van actoren te overtuigen van de waarde van het nieuwe
produkt, hanteren de leidingproducenten binnen de economische arena de
strategie van het veranderen van informele regels die betrekking hebben op
het produkt: de normen die door leden van de produktketen zelf zijn opge-
steld als garantie voor de kwaliteit van het produkt.

Een afstemmingsvorm die een groter deel van de produktketen beslaat, is het
netwerk dat GE Plastics opbouwt in het streven een nieuwe melkverpakking
op de markt te brengen. Omdat het verpakkingssysteem, waarvoor de
polycarbonaatfles een substituut is, wordt ondersteund door actoren in
verschillende schakels van de produktketen, worden bij de pogingen om de
polycarbonaatfles te introduceren al die actoren benaderd. GE Plastics vormt
daarmee de spil in een 'promotional network' met de bedoeling dit te
ontwikkelen tot een nieuwe produktketen rond melkverpakkingen.

De meest omvattende afstemmingsvorm die in de beide case-studies is aange-
troffen is de Stuurgroep PVC en Milieu. De Stuurgroep PVC en Milieu is
een coalitie tussen een aantal ondernemingen die betrokken zijn bij de
produktie van PVC en PVC-produkten, en opereert derhalve vanuit een
breder perspectief dan alleen leidingsystemen. Aan de andere kant omvat
deze organisatie niet alle schakels van de produktketen van PVC: de grond-
stofproducenten zijn niet vertegenwoordigd. Ook zijn niet alle betrokken
ondernemingen vertegenwoordigd; voor elke belangrijke toepassing van PVC
zijn de meest actieven lid. Uit de case-beschrijving blijkt dat de Stuurgroep,
door middel van het genereren van informatie en het discussiEren over
mogelijke oplossingsrichtingen inzake milieu-effecten van PVC, binnen de
economische arena een belangrijk afstemmingsmechanisme is.

In hoofdstuk acht is gewezen op de sterke integratie die bestaat tussen

ondernemingen in de verschillende schakels van de produktie van PVC-
leidingsystemen. Dat geldt voor de relatie tussen PVC-producenten en
leidingproducenten, maar ook voor de relatie tussen de produktie van PVC
en de produktie van grondstoffen. Een dergelijke mate van integratie van de
produktketen Zegt iets over het vermogen om te komen tot afstemming op
het gebied van milieugerichte produktsubstitutie tussen schakels uit de
produktketen. Hierbij blijkt echter het nut van het onderscheid dat Was-
senberg (1980) maakt tussen een stelsel van relaties tussen actoren als een
potentieel, en wat hij een 'beleidsarena' noemt: een geactiveerd stelsel van
relaties. De mate van integratie in de produktketen biedt een potentieel,
waarna het van de Strategische keuze van betrokken actoren afhangt om die
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integratie te activeren, of juist autonoom het probleem tegemoet te treden.
De wijze waarop Akzo zich opstelt is in dit verband illustratief.

3.1.2.  Relaties  tussen  produktketens
Naast de organisatie van een produktketen is van belang welke dwarsverban-
den bestaan tussen ketens van produkten die gedurende een substitutieproces
als een alternatief voor elkaar worden gezien. Uiteraard is de uiteindelijke
gebruiker van het produkt zo'n dwarsverband. Uit de case-studies blijkt dat
er nog veel meer van dergelijke dwarsverbanden bestaan. Voor een deel
bestonden dergelijke dwarsverbanden al, maar voor een deel worden zij
gevormd als reactie op de discussie rond het betreffende produkt en de
alternatieven.

Volgens de hierboven gegeven definitie valt de Stichting Verpakking en
Milieu in de hier bedoelde categorie van relaties. Aangezien deze organisatie
zich niet richt op een specifiek produkt en de daarvoor bestaande alternatie-
ven, maar voor een reeks van produkten die in bepaalde gevallen elkaars
alternatief kunnen vormen, is de facto niet sprake van een dwarsverband.

Het belangrijkste voorbeeld van een bewust gevormd afstemmingsmecha-
nisme waarvan actoren uit verschillende, 'concurrerende' produktketens deel
uitmaken is de organisatie die ter implementatie van de processtandaard
wordt opgezet. In de voor melkverpakking opgezette werkgroep hebben

vertegenwoordigers van de verschillende verpakkingsvormen zitting, naast
zuivelproducenten en de detailhandel. Het feit dat een dergelijk afstemmings-
mechanisme is opgebouwd uit actoren die met elkaar verschillende symbioti-
sche en competitieve relaties onderhouden, die bovendien niet alle symme-
trisch zijn, zal ongetwijfeld bijdragen aan het moeizame functioneren zoals
dat in de case-beschrijving is terug te vinden.

Naast dit bewust gevormde dwarsverband tussen concurrerende melkver-
pakkingsketens, zijn verschillende al bestaande dwarsverbanden te noemen.

Zuivelproducenten, de detailhandel en de uiteindelijke consument zijn vet-te-
genwoordigd in elke alternatieve produktketen die in het substitutieproces
aan de orde komt. In de fasen daaraan voorafgaand (de produktie van de
verpakkingsvorm en de daartoe benodigde grondstoffen), alsmede de fasen na
de consumptie (produkt- en materiaalhergebruik, verwijdering), worden de
activiteiten uitgevoerd door actoren die slechts in een van de concurrerende

produktketens optreden.
Dit is een fundamenteel verschil met de economische arena die - samen

met de beleidsarena - de institutionele context vormt voor het substitutiepro-
ces inzake PVC-leidingsystemen. Weliswaar richt de Stuurgroep PVC en
Milieu zich op 66n alternatief, maar de ondernemingen die daarvan onderdeel
uitmaken zijn bijna zonder uitzondering ook betrokken bij de produktie van
alternatieven die in de onderzochte periode door verschillende actoren
worden voorgesteld (PP is daarvan de belangrijkste). Dit geldt ook voor de
fase na de consumptie, waar in het ontwikkelde inzamelings- en recyclings-
systeem geen onderscheid wordt gemaakt naar kunststoffen; alle kunststoflei-
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dingsystemen worden ingezameld.

3.2. De beleidsarena
Hierboven is ingegaan op afstemmingsvormen tussen actoren in de econo-
mische arena. Uitgangspunt van deze studie is dat het proces van milieuge-
richte produktsubstitutie vorm krijgt in een institutionele inbedding die naast
die economische arena bestaat uit een beleidsarena. De vormgeving van die
arena is het onderwerp van deze deelparagraaf.

Wanneer het empirisch materiaal wordt bezien dan valt vooral de gebrekkige
aansluiting van de beleidsarena bij de bestudeerde substitutieprocessen op.

In de eerste plaats kan de beleidsarena bestaan uit een aantal min of meer
gescheiden deelarena's, die alle betrekking hebben op 66n produkt. Zo
bestaat de beleidsarena bij PVC-leidingsystemen uit een aantal deelarena's op
basis van verschillende beleidsprogramma's van de overheid. Deze deelarena's
worden door verschillende onderdelen van het ministerie van VROM geini-
tieerd en ingericht. Dit leidt tot een fragmentatie van de beleidsarena, waarin
actoren die in de economische arena activiteiten moeten ontplooien worden
geconfronteerd met eisen die verschillen of zelfs tegenstrijdig zijn. Tevens
hanteert de verantwoordelijke overheidsinstantie voor een deel eigen regels
die de interacties in de deelarena bepalen.

In de tweede plaats kan de gebrekkige afstemming van de beleidsarena op
een specifiek substitutieproces de volgende vorm aannemen. In beide cases
treedt het verschijnsel op dat het substitutieproces inzake een produkt is
ingebed in een beleidsprogramma dat meerdere produkten omvat. De positie
van deelnemende actoren kan dan worden onderverdeeld in een algemene,
waarbij een strategie wordt gevolgd die betrekking heeft op het produkt-
overstijgende programma, en actoren die hun strategie op 66n produkt rich-
ten. De scheidslijn tussen beide categorieEn van actoren hoeft niet noodzake-
lijkerwijs gelijk te lopen met de grens van de economische arena. De situatie
met betrekking tot melkverpakkingen is in dat verband illustratief: zuivelpro-
ducenten richten zich op verpakkingssystemen voor dagverse melk(-produk-
ten), terwijl de detailhandel een strategie volgt die is gebaseerd op het
voorkomen van een stijging van retoursystemen, ongeacht het produkt
waarvoor dat retoursysteem is bedoeld.

Een volgende conclusie ten aanzien van de vormgeving van de beleidsarena is
de overeenkomst die in een aantal gevallen bestaat in de uitgangspunten voor
de ordening van de beleidsarena. Doordat het ministerie van VROM in alle
gevallen deze ordening in belangrijke mate bepaalt, is het niet vreemd dat de
'partnership-filosofie' in verschillende deelarena's het uitgangspunt vormt.
Daarbij moet worden aangetekend dat deze filosofie in lijn is met de afhanke-
lijkheidsverdeling die bestaat tussen het ministerie en de beleidssubjecten: de
filosofie kan worden geinterpreteerd als een uitwisseling van regelstellende
bevoegdheid tegen, voor het formuleren van beleid noodzakelijke, informatie
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en steun.
Globaal kan de ontwikkeling van de hierop gebaseerde, bewust ontwor-

pen, deelnetwerken worden gekarakteriseerd als een verschuiving van een
redelijk gestructureerde en gesloten 'policy community', waarin naast de (in
de ogen van het ministerie) direct betrokken ondernemingen en instanties
maatschappelijke organisaties participeren, naar inperking van dat netwerk
tot de betrokken ondernemingen en het ministerie. Deze laatste situatie valt
in meerdere of mindere mate te kenmerken als 'private interest government';
het ministerie probeert via afspraken met branche- of ketenorganisaties het
handelen van de betreffende ondernemingen te sturen.

Deze constatering roept de vraag op van de rol die in een dergelijke
ordening is weggelegd voor politieke besluitvorming. Met name in de laatste
fase van de hier geschetste ontwikkeling van het netwerk nemen de interac-
ties de vorm aan van onderhandelingen, dat resulteert in een 'package deal'.
Kenmerkend voor zo'n set van afspraken is dat onderdelen daaruit niet
eenzijdig kunnen worden veranderd, omdat de bereikte overeenstemming
betrekking heeft   op de totale   set van afspraken   (zie ook Stout,   1994).
Politieke besluitvorming over de gemaakte afspraken, neergelegd in een
implementatieplan of convenant, heeft om die reden dan ook een 'alles of
niets' karakter: er kan alleen worden gesproken over het al dan niet onderte-
kenen van het geheel van afspraken.

In de bestudeerde processen wordt dit probleem gesignaleerd, overigens al
in een veel eerder stadium dan bij de autorisatie van de gemaakte afspraken.
Het feit dat in de notitie Preventie en bergebruik van gvalsto#en deze
inrichting van het beleidsproces voor :tile afvalstromen als uitgangspunt
wordt genomen, is voor de Tweede Kamer aanleiding daar al in een eerder

stadium haar bezorgdheid over uit te spreken. Het feit dat de minister op
verschillende punten in het beleidstraject de Tweede Kamer (in besloten

kring) informeert, kan worden gezien als een poging politieke invloed op het
beleidstraject mogelijk te maken. Overigens blijkt in beide cases dat de
Tweede Kamer op indirecte wijze invloed kan uitoefenen op de strategische
discussies die door het ministerie van VROM worden gevoerd. Het feit dat
met name in de strategische discussie rond verpakkingsafval alle betrokkenen
zich bewust zijn van de grote politieke druk die op die discussie rust is het
gevolg van politieke signalen, zoals het indienen van moties die betrekking
hebben op het onderwerp van die discussie.

Een laatste punt met betrekking tot de beleidsarena betreft de deelname van
actoren die zich met de verwijdering van afval bezighouden. Zij zijn - door
het ministerie van VROM erkende - participanten in de beleidsarena, maar
worden door betrokken actoren niet geidentificeerd als belangrijke deelne-
mers in de netwerken rond individuele produkten. Gegeven het feit dat hun
'vraag' (in termen van het aanbod van generieke hoeveelheden afval) stijgt,
en dat hun verwerkingscapaciteit hierbij veelal achterblijft, is het belang om
aan dergelijke discussies deel te nemen blijkbaar gering.
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3.3. Conclusie
In het eerste hoofdstuk is gewezen op het feit dat een produktgerichte
benadering van milieuvraagstukken problematisch is, omdat een dergelijke
benadering een verbinding legt tussen activiteiten die door verschillende
autonome actoren worden uitgevoerd. Het tot stand brengen van afstemming
tussen die activiteiten, met als doel het verminderen van de milieu-effecten
die in de levenscyclus worden gegenereerd, moet een dergelijke benadering
mogelijk maken.

Uit het voorafgaande blijkt dat deze autonomie van betrokken actoren in
de economische arena weliswaar aanwezig is, maar dat op verschillende
wijzen afstemming plaatsvindt tussen die actoren met het oog op milieuge-
richte produktsubstitutie. De omvattendheid van die afstemmingsmechanis-
men verschilt sterk: van afstemming binnen de schakel van een produktketen
tot overleg tussen ondernemingen die in verschillende 'concurrerende'
produktketens activiteiten ontplooien. De in hoofdstuk 66n veronderstelde
problematiek wordt dus inderdaad aangetroffen. Een belangrijke constatering
is dat bestaande afstemmingsmechanismen van invloed zijn op de co6rdinatie
die rond milieu-aspecten van een produkt plaatsvindt. De activering van die
relaties is echter een strategische keuze van betrokken actoren.

Verder is een belangrijke conclusie dat rond de produktgerichte benadering
nieuwe afstemmingsvormen ontstaan. De Stuurgroep PVC en Milieu is
daarvan een belangrijk voorbeeld. Deze organisatie vertegenwoordigt welis-
waar niet de gehele PVC-keten, maar vormt als 'symbiotische' belangen-
organisatie een duidelijke innovatie ten opzichte van de overheersende, op
'competitive' leest geschoeide, branche-organisaties in de chemische sector.
Een soortgelijke conclusie kan worden getrokken ten aanzien van de Stich-
ting Verpakking en Milieu. Weliswaar is die organisatie al aan het begin van
de jaren zeventig opgericht, maar is gedurende de onderzoeksperiode als
gevolg van het door het ministerie van VROM gevoerde beleid geactiveerd.

Waar in het eerste hoofdstuk met name de gebrekkige aansluiting van de
economische arena bij de produktgerichte benadering is belicht, blijkt uit het
empirisch materiaal van deze studie dat ook de inrichting van de beleidsarena
slechts in beperkte mate aansluit bij een dergelijke benadering van milieu-
vraagstukken. Zoals hierboven al is aangegeven, worden de actoren in de
economische arena die bij een bepaald produkt zijn betrokken geconfron-
teerd met een gefragmenteerde beleidsarena, dan wel een beleidsarena die de
grenzen van hun produkt ver overstijgt.

Tenslotte moet worden gewezen op de strategieiin die actoren kunnen
ontplooien om de grenzen van arena's te veranderen. Op basis van het
gegeven dat de 'causale verantwoordelijkheid' (dat wil zeggen de definitie van
het probleem en de oorzaken die daarvoor zijn aan te wijzen) nauw verbon-
den is met de 'politieke verantwoordelijkheid' (welke actoren zijn betrokken
bij de oplossing van het probleem), kunnen actoren door het presenteren van
een gewijzigde probleemformulering trachten het deelnemersveld van de
arena's te veranderen. De pogingen van milieu-organisaties om de discussie
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over milieu-effecten van PVC-toepassingen te verbreden tot een discussie
over de milieu-effecten van chloor-produkten is daarvan een voorbeeld.

Uit het bovenstaande kan de volgende algemene conclusie worden getrok-
ken. Als gevolg van de organisatie van zowel de economische als de beleids-

arena, alsmede de strategiedn die actoren in die arena's ontplooien, is het
proces van milieugerichte produktsubstitutie ingebed in instituties die niet
volledig aansluit bij dat proces. In paragraaf vijf worden de consequenties
hiervan besproken.

4. Relatie tussen de economische en de beleidsarena

Bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is gewezen op het
organisatieprobleem dat is verbonden met een produktgerichte aanpak van
milieuvraagstukken. In de vorige paragraaf is dit onderbouwd door middel
van conclusies over de organisatie van de produktketen en het beleidsnet-
werk.

Een centraal uitgangspunt van deze studie is dat inzicht in het proces van
milieugerichte produktsubstitutie alleen te verkrijgen is wanneer de relatie
tussen beide arena's, en de wijze waarop actoren van die relatie gebruik
maken, in de beschouwing wordt betrokken. Dit kernthema is neergelegd in
de derde onderzoeksvraag:

III. Op welke ·wijze verboudt de institutionele inbedding van economiscbe proces-
sen zicb tot de institutionele inbedding van beleidsprocessen met betrekking tot
milieugericbte produktsubstitatief Welke gevolgen beeft die inbedding voor bet
proces van milietigericbte produletsubstitutie en de uitkomst daaruant

In hoofdstuk drie zijn de uitgangspunten geformuleerd, aan de hand waarvan
de koppeling tussen economische en beleidsprocessen in deze studie wordt
bestudeerd. Het begrip 'nested games' vormt daarbij het startpunt, aangevuld
met het analyse-kader zoals dat door Kiser en Ostrom (1981) is geformuleerd.
Op basis van deze uitgangspunten kunnen de volgende koppelingen worden
geidentificeerd tussen de economische en de beleidsarena:

a. een cruciale koppeling is die welke door Tsebelis (1990) wordt omschreven
als 'institutional design': in een arena gelden bepaalde regels, die het resultaat

zijn van een 'spel' in een andere arena. Dit is de fundamentele koppeling die
bestaat tussen de beleidsarena en de economische arena.

Aan deze koppeling is een feedbackloop verbonden die van de economi-
sche arena terugloopt naar de beleidsarena. Het resultaat dat in de economi-
sche arena tot stand komt, kan namelijk aanleiding zijn om in de beleidsare-
na activiteiten te ontplooien om regels te formuleren c.q. te veranderen.
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b. Een tweede koppeling ligt in de mogelijkheid dat twee arena's, die betrek-
king hebben op verschillende onderwerpen, elkaar op een andere wijze
beinvloeden.

Beide koppelingen komen achtereenvolgens aan de orde.

Al institutioneel ont e,p. In hoofdstuk drie is gesteld dat actoren, gezien deze
koppeling, kunnen kiezen uit twee categorieEn van strategieiin (Knight,
1992). Actoren kunnen  (1) hun handelingen selecteren  met  het  oog  op  het
bereiken van hun individuele doelstelling binnen de geldende regels en (2)
hun handelen richten op het dusdanig veranderen van regels dat de mogelijk-
heden van individuele doelbereiking worden vergroot. Binnen die laatste
categorie bestaat de mogelijkheid dat een beroep op de overheid wordt
gedaan, om regels te vormen c.q. veranderen. In dat geval komt de beleids-
arena in het vizier. Een laatste categorie van strategiedn, die los staat van de
indeling in arena's, bevat activiteiten gericht op de beinvloeding van de
ideeEn en denkbeelden van andere actoren.

In hoofdstuk vijf is op basis van het werk van Knight (1992) aangegeven
op welke afweging de keuze is gebaseerd voor het streven naar wat door hem
formele regels worden genoemd. Actoren die voordeel hebben bij de be-
staande situatie, kunnen voor deze strategie kiezen om de afdwinging van
daarin geldende informele regels effectiever te laten verlopen. Actoren die als
gevolg van informele regels een relatief ongunstige positie innemen, kunnen
dat doen om de vorming van formele regels te bevorderen die voor hen
gunstiger effecten hebben. In de bestudeerde cases geldt dit laatste motief het
sterkst voor de milieu- en consumentenorganisaties. Zij trachten de overheid
te bewegen regels te formuleren die actoren in de economische arena brengen
tot handelingen die de doelstelling van milieu- en consumentenorganisaties
dichterbij brengt. Daarbij hebben zij een voorkeur voor regels die afdwing-
baar zijn boven afspraken in bijvoorbeeld convenanten. Bij milieu- en
consumentenorganisaties is overigens duidelijk de keuze tussen de twee
basisstrategieen van Knight zichtbaar: waar de overheid niet die regels
formuleert waar deze organisaties om vragen, richten zij zich op het be-
invloeden van handelingen binnen de bestaande regels.

Een mogelijkheid die door Knight niet wordt genoemd, maar die in beide
case-studies een belangrijke rol speelt, is die waarin de overheid op eigen
initiatief besluit tot het formuleren van regels. De hierboven geschetste
motieven worden daarbij in zoverre doorkruist, dat actoren voor wie de
bestaande situatie het meest gunstig was, worden gedwongen om hun positie
te bepalen in een spel dat voor hen hoogstens een 'second best' resultaat zal
hebben. In dit verband is de wijziging in de strategie van de Stuurgroep PVC
en Milieu interessant. In eerste instantie is deze gericht op het handhaven
van de status quo, door op eigen initiatief verbeteringen te bewerkstelligen in
de milieu-prestaties van de produktketen. Wanneer blijkt dat het ministerie
van VROM via voorlichting doelen nastreeft die ingaan tegen de belangen
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van de Stuurgroep-leden komt het tot een wijziging van de strategie: de
Stuurgroep besluit dan om te gaan pleiten voor duidelijke overheidsregels.

Ongeacht wie daarvoor het initiatief neemt, de activering van de beleidsarena
met betrekking tot een specifiek proces van milieugerichte produktsubstitutie
houdt in dat 'de staat', dat wil zeggen overheidsinstanties en politieke besluit-
vormingsorganen, bij dit proces worden betrokken. Deze betrokkenheid
heeft enkele belangrijke gevolgen. Hieronder zullen deze gevolgen in het
licht van het empirisch materiaal worden uitgewerkt.

Nieuve mecbanismen. In de eerste plaats komt met de betrokkenheid van de
overheid een breed scala aan mechanismen binnen bereik met behulp
waarvan het naleven van regels kan worden bevorderd. Het betreft zowel
mogelijkheden om nieuwe regels bij actoren bekend te maken, als methoden
om het ontduiken van regels te bestraffen. Het meest pregnante voorbeeld
wwar van dit aspect gebruik is gemaakt is de strategie van de producenten
van PVC-leidingsystemen. Zoals uit de case-beschrijving naar voren is
gekomen is in de schakel 'toepassing' van deze produktketen sprake van
sterke fragmentatie, waarbij moeilijk is vast te stellen welke actor de beslis-
sing neemt tot het gebruik van een bepaald materiaal. Ook ten aanzien van
de deelname aan de inzameling van afgedankte leidingsystemen geldt dat men
te maken heeft met een grote en divers samengestelde groep actoren. Naast
afstemming via informatieverstrekking (die er alleen toe bijdraagt dat deze
actoren bekend zijn met het initiatieo wordt daarom gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om via de beleidsarena regels, die het handelen van de afnemers
van hun produkt inperken, in voor hen gunstige zin te beinvloeden.

Hierbij moet worden opgemerkt dat als gevolg van de door het ministerie
van VROM gekozen benadering, de partnership-filosofie, het onderscheid
tussen regels formuleren en regels uitvoeren vervaagt. De deelnemers in de
beleidsarena zijn voor een belangrijk deel ook actoren in de economische
arena. Deze actoren kunnen lopende het overleg activiteiten ontplooien die
vervolgens in regels worden vastgelegd, waardoor onduidelijk wordt of
actoren geformuleerde regels uitvoeren, of dat in die regels reeds onderno-
men activiteiten worden geformaliseerd.

Nieume belangen. In de tweede plaats betekent de inmenging van de overheid
in de vorming van instituties dat nieuwe belangen in de afweging moeten
worden betrokken. De overheid is geen neutrale partij, maar heeft, zoals
North (1990) benadrukt, eigen belangen. In de bestudeerde substitutieproces-
sen zijn die belangen te vinden in de doelstellingen die door het ministerie
van VROM worden geformuleerd, zowel in algemene zin ten aanzien van de
ontwikkeling van produktbeleid, als in meer specifieke zin in het afvalstof-
fenbeleid. Gegeven haar machtspositie op basis van haar regelgevende
bevoegdheid, is het duidelijk dat met dit belang rekening moet worden
gehouden. Een belangrijke aanvulling op dit punt vanuit het empirisch
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materiaal is het feit dat in een proces van milieugerichte produktsubstitutie
sprake kan zijn van deelname door meerdere overheidsorganisaties. Zoals in
paragraaf drie aan de orde is geweest, kan dat leiden tot een fragmentatie van
de beleidsarena; de verschillende instanties (die wel onderdeel kunnen

, ,vormen van een ministerie) formuteren een eigen beleidsprogramma van
waaruit het betreffende produkt wordt benaderd.

Veranderende macbtsverboudingen. Een derde gevolg van de betrokkenheid
van de overheid is een verandering in de machtsverhouding tussen de betrok-
ken actoren. Bij de vorming van informele regels is die machtsverhouding
gebaseerd op de onderlinge verdeling van relevante machtsbronnen. Wanneer
de overheid is betrokken, dan zijn deels andere machtsbronnen in het spel,
zoals de toegang die een actor heeft tot de overheid en media. Een andere
mogelijkheid is dat de staat als coalitiepartner van 66n van de actoren op-
treedt.

Een interessante observatie die in de cases kan worden gedaan, is dat de
verandering in machtsverhoudingen minder groot is dan in eerste instantie
zou kunnen worden gedacht. Uiteraard verandert de machtsbalans fundamen-
teel doordat de overheid, die uiteindelijk de macht bezit regels op te stellen,
als participant aantreedt. De positie van de overige actoren verandert slechts
in beperkte mate. De mate waarin een actor toegang heeft tot de overheid
wordt in belangrijke mate bepaald door middelen die nauw samenhangen
met de positie die een actor in de economische arena bezit. Vooral grote
ondernemingen bezitten de mogelijkheid om tijd en geld ter beschikking te
stellen om met de overheid om de tafel te gaan zitten. De kleinere deelne-
mers profiteren hiervan, ervan uitgaande dat hun belang grotendeels strookt
met dat van de directe gesprekspartner uit hun branche.

Bovendien, zo is hierboven al aangegeven, hanteert het ministerie van
VROM bij de selectie van participanten aan het beleidsvormingsproces de
regel dat zij belanghebbend moeten zijn. De facto leidt dit tot een selectie
van deelnemers die in de economische arena een sterke positie innemen.

De enige categorie actoren voor wie de redenering van een veranderde
machtsbalans in sterke mate opgaat, is die van maatschappelijke organisaties.
Waar zij in de economische arena alleen beschikken over de mogelijkheid de
denkbeelden van actoren te beinvloeden, hebben zij in overheidsorganisaties
niet zelden een bondgenoot. Bovendien bestaat tussen milieu-organisaties en
het ministerie van VROM een structurele relatie op basis van een subsidie-
stroom.

Het is belangrijk om op dit punt te verwijzen naar de positie van organisaties
van ondernemingen. Verschillende van deze organisaties (de Stichting
Verpakking en Milieu, de Stuurgroep PVC en Milieu, de NFK en de VNCI)
opereren in meerdere of mindere mate op de scheidslijn tussen de econo-
mische arena en de beleidsarena. Zij vormen een afstemmingsmechanisme
binnen de economische arena, en fungeren tegelijkertijd als belangenbeharti-
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ger binnen de beleidsarena.
In het voorafgaande is deze positie getypeerd aan de hand van het concept

'private interest government'. In dat kader kan het punt van veranderende
machtsverhoudingen verder worden ingevuld. Waar deze organisaties daad-
werkelijk, onder dreiging van regelgeving, door de overheid worden gebruikt
als instrument in het bereiken van beleidsdoelstellingen, geldt dat voor deze
organisaties de positie ten opzichte van hun leden wordt versterkt. Ook hier
past echter de kwalificatie dat dit effect alleen optreedt als al sprake is van
een zekere controle van de betreffende organisatie over haar leden. De positie
van de NFK gedurende de onderzochte periode geeft aan dat niet alleen op
basis van een onderhandelingsrelatie met de overheid de controle over de
leden kan worden vergroot.

Ten aanzien van deze organisaties kan tenslotte de vraag worden gesteld
naar de mate waarin zij het produktketen-idee als organisatieprincipe hante-
ren. Zoals in hoofdstuk vier is beschreven, verkondigen verschillende auteurs
-overigens niet op basis van milieu-overwegingen - de stelling dat in toene-
mende mate samenwerkingsrelaties tussen ondernemingen een 'symbiotische'
vorm   aannemen   (Best, 1990; Alter   en   Hage,   1993). Die symbiotische   vorm
kan in deze studie worden vertaald als een organisatie die het keten-idee als
uitgangspunt neemt. Inderdaad blijken zich rond de produktgerichte benade-
ring dergelijke organisaties te ontwikkelen. De Stuurgroep PVC en Milieu is
daarvan het beste voorbeeld. De Stichting Verpakking en Milieu opereerde al
gedurende langere tijd volgens het produktketen-idee. De steeds centrale rol
die deze organisatie speelt is echter eveneens een gevolg van de in de onder-
zoeksperiode gegroeide aandacht voor de produktgerichte benadering.

Tegelijkertijd zijn ook 'competitive' organisaties als de FKS succesvol in
het implementeren van een produktgerichte benadering. Het is de vraag in
hoeverre belangenorganisaties, die specifiek de keten-idee als organisatieprin-
cipe hanteren, niet vooral moeten worden gezocht in de richting van op
beleidsbeTnvloeding gerichte organisaties. In dat verband dient te worden
verwezen naar de opmerking van Van Waarden dat belangenorganisaties zich
vormen naar de wijze waarop de overheid een sector benadert (zie hoofdstuk
vier).  Met de toenemende nadruk van het ministerie van VROM op integraal
ketenbeheer bestaat bij belangenorganisaties de drang om zich op die leest te
schoeien.

(b) Koppeling via andere ruegen. In het empirisch materiaal zijn diverse voor-
beelden aan de orde geweest van met elkaar verbonden arena's die niet zijn
te kenschetsen als institutioneel ontwerp'. De koppeling verloopt via de
denkbeelden en motieven van de betrokken actoren.

Het gaat dan onder meer om de denkbeelden met betrekking tot de positie
die actoren innemen. Wanneer actoren elkaar in meerdere arena's treffen,
dan kunnen zij elkaars positie in de ene arena gebruiken als een indicatie
voor de wijze waarop zij zich in een andere arena zullen opstellen. Een
voorbeeld is de koppeling tussen de substitutie van PVC-verpakking en de
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discussie over PVC-leidingsystemen. In dat geval gaat de Stuurgroep PVC en
Milieu er van uit dat de positie die het ministerie van VROM inzake verpak-
kingen inneemt, identiek zal zijn aan de opstelling voor 'langcyclische' PVC-
toepassingen zoals leidingsystemen.

Een andere koppeling die tussen arena's kan bestaan, wordt gevormd door
het feit dat actoren hun strategie niet formuleren per arena, maar hun
handelen in verschillende arena's geintegreerd bekijken. Het belangrijkste
voorbeeld van deze koppeling is de wijze waarop de milieu-organisaties zich
opstellen in het substitutieproces inzake PVC-leidingsystemen. Hun opstel-
ling vloeit uiteindelijk voort uit hun doelstelling ten aanzien van het gebruik
van chloor, en om die reden is een gedachtenwisseling over leidingsystemen
in die zin zinloos, dat de milieu-organisaties zich in hun handelen richten op
de relatie tussen arena's rond PVC-toepassingen en de produktie en toepas-
sing van chloor. Argumenten die binnen 66n van die arena's overtuigend
zijn, verliezen om die reden hun kracht in pogingen milieu-organisaties op
andere gedachten te brengen.

5.    Een model van milieugerichte produktsubstitutie

In de voorafgaande paragrafen is aan de hand van de onderzoeksvragen een
overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van het empirisch onder-
zoek. In deze paragraaf worden deze inzichten over de relatie tussen het
proces van milieugerichte produktsubstitutie en de institutionele inbedding
daarvan gecombineerd tot een viertal scenario's (5.1.). Deze scenario's
worden vervolgens als uitgangspunt genomen voor het formuleren van een
model rond milieugerichte produktsubstitutie (5.2.).

5.1. Produktsubstitutie. Tier scenario's
Op basis van een exploratieve studie kunnen geen sluitende antwoorden
worden gegeven op de vraag langs welke weg processen van milieugerichte
produktsubstitutie zullen verlopen. Anderzijds ontstaat in een dergelijke
studie voldoende inzicht om in meer algemene termen het verloop van derge-
lijke processen, en enkele implicaties daarvan, te karakteriseren.

In deze paragraaf worden daartoe vier scenario's beschreven. Een scenario
kan op verschillende manieren worden omschreven, maar de volgende
elementen maken er in elk geval deel van uit (Van Doorn en Van Vught,
1981: 317-318):

(a)  de uitgangssituatie: een beschrijving c.q. analyse van de bestaande situa-
tie;

04  bet toekomstbeeld: een beeld van een mogelijke of wenselijke toekomstige
situatie;

(c)  bet toekomstpad: een beschrijving van het proces dat beide situaties met
elkaar verbindt.
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De vier scenario's zijn gerangschikt naar het niveau van substitutie. De vier
niveaus zijn achtereenvolgens het ter discussie stellen van de functie die een
produkt vervult, een alternatieve invulling van een functie, produktherge-
bruik en materiaalhergebruik. Deze vier niveaus kunnen worden gezien als
het toekomstbeeld in de verschillende scenario's. De uitgangssituatie wordt
gevormd door de economische arena die, naast de actoren rond het bestaande
produkt, tevens (deel-)ketens rond alternatieven kan bevatten. Gegeven het
thema van deze studie wordt voor de karakterisering van deze uitgangssitua-
tie met name ingegaan op de organisatie van deze arena. Kernidee achter de
verschillende scenario's is dat in die organisatie voor een belangrijk deel het
toekomstpad besloten ligt dat leidt tot 66n van de vier toekomstbeelden: de
institutionele inbedding bepaalt in belangrijke mate her verloop en de
uitkomst van het proces van milieugerichte produktsubstitutie. Uiteraard is
geen sprake van volledig determinisme; strategieifn van actoren hebben wel
degelijk invloed op het procesverloop en de uitkomst. Bovendien kunnen
actoren buiten de economische arena daarop invloed uitoefenen. Dit aspect
komt in de volgende deelparagrafen aan de orde. Eerst worden de vier
scenario's kort getypeerd.

Scenario I: functie ter discussie
De meest ingrijpende vorm van substitutie is die waarbij de functie die een
produkt vervult, ter discussie wordt gesteld. Een voorbeeld daarvan zou zijn
dat int:ercontinentaal reizigersvervoer ter discussie wordt gesteld. Het gaat
dan niet om de vraag of dat vervoer het best per schip of per vliegtuig zou
kunnen plaatsvinden, maar om de daaraan voorafgaande vraag of deze
behoefte wel moet worden vervuld.

De centrale actor in de economische arena is in dat geval de eindgebruiker
die - op eigen beweging of daartoe overtuigd door andere partijen - besluit
dat de functie, c.q. zijn behoefte, niet langer moet worden vervuld. In het
empirisch materiaal van deze studie is deze variant niet aan de orde geweest.

Scenario  IIa: alternatieve invulling functie
De meest ingrijpende vorm van substitutie na het ter discussie stellen van de
functie van een produkt, is het vervullen van die functie door een alternatief
produkt. In bovenstaand voorbeeld gaat het dan om de vraag of vervoer per
schip niet beter kan worden vervangen door vervoer per vliegtuig.

Kernactoren in de produktketen zijn in dat geval schakels die een dwars-
verband vormen tussen verschillende alternatieve produktketens. Zij kunnen
ten opzichte van voorafgaande schakels een dusdanige positie innemen dat zij
de omschakeling naar een alternatief produkt kunnen dicteren. Die positie
ten opzichte van een voorafgaande schakel in de keten is onder meer afhan-

kelijk van de mate van afstemming binnen de schakel die de initiator vormt
van de omschakeling.

Overigens is implicatie van dit scenario, waarbij wordt gekozen voor een
omschakeling naar een nieuwe deelketen (bijvoorbeeld glas in plaats van
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karton), dat bestaande relaties moeten worden beEindigd. Waar de organisa-
tie-sociologische literatuur uitgebreid ingaat op het intensiveren van bestaan-
de relaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingsrelaties, blijft het punt
van het stopzetten van bestaande relaties onbelicht.

Scenario IIb: substitutie als innovatie
Actoren die een alternatief ontwikkelen voor een bestaand produkt kunnen
een vergelijking van milieu-effecten van beide produkten gebruiken om hun
innovatie onder de aandacht te brengen van potentiale afnemers. Dit scenario
komt in essentie overeen met scenario Ha, omdat ook hier bij een schakel die
het dwarsverband vormt tussen de bestaande en de potentiBle produktketen
een ingang moet worden gevonden.

De verhoudingen binnen de bestaande keten zullen in belangrijke mate de
acceptatie van de innovatie beinvloeden. Uit de bovenstaande inventarisatie
van strategiein, die actoren kunnen aanwenden om in de economische arena
hun positie te verbeteren, blijkt dat via de beleidsarena die introductie kan
warden ondersteund. Uit het empirisch materiaal van deze studie wordt
echter eveneens duidelijk dat via die weg bestaande posities kunnen worden
verdedigd.

Scenario III: produktbergebruik
Een derde niveau van substitutie is produkthergebruik. Actoren die samen
een - deel van een - bestaande produktketen vormen, kunnen activiteiten
ondernemen om de milieu-effecten die door hun produkt worden veroor-
zaakt terug te brengen door het meer dan eens te gebruiken. Dit kan
geschieden op eigen initiatief of onder druk van de publieke opinie c.q. de
overheid. Het gaat hierbij niet om de vervanging van bijvoorbeeld het
kartonnen pak door de polycarbonaat fles; die variant valt onder scenario II.
Een mogelijkheid die onder dit scenario valt is het geschikt maken van
bijvoorbeeld eenmalige glasverpakkingen voor meermalig gebruik.

Bij dit scenario zijn enerzijds de consument en de handel belangrijke
actoren. Zij moeten een actieve rol vervullen in de inzameling van het pro-
dukt. Anderzijds moet de producent zijn produkt meestal aanpassen om het
geschikt te maken voor hergebruik. Tegelijkertijd creeert hij daarmee een
situatie waarin zijn afzet (als gevolg van hergebruik) vermindert. Het is
duidelijk dat een dergelijke situatie zeer specifieke verhoudingen in de keten,
dan wel ingrijpen van actoren buiten de keten, veronderstelt. In het geval
van verpakkingen moet bovendien de verpakker zich instellen op hergebruik:
controle van ingeleverde verpakkingen en het schoonmaken daarvan vormen
voor hem extra activiteiten.

Scenayio IV: materiaalbergebruik, -reductie en -verandering
Een andere mogelijkheid die actoren uit een bestaande produktketen hebben
om de milieu-effecten van 'hun' produkt te reduceren, is materiaalhergebruik.
Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen hergebruik in dezelfde
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toepassing als het oorspronkelijke produkt (zoals in het geval van PVC-
leidingsystemen) en toepassing van het regeneraat in andere produkten, zoals
het maken van meubelplaat uit afgedankte kartonnen drankverpakkingen.
Een mogelijkheid die hierbij aansluit is die van materiaalreductie.

In het geval van hergebruik in een andere toepassing vormt het opgewerk-
te afval uit de ene produktketen de grondstof voor een andere produktketen.
In het genoemde voorbeeld houdt dit in dat andere ondernemingen moeten
worden geinteresseerd voor het produkt. Het gaat immers om een 'nieuw
produkt. Zoals in paragraaf drie al is aangegeven, is de producent van het
oorspronkelijke produkt (in dit geval kartonnen drankverpakkingen) in veel
gevallen diegene die het afval verzameld en opwerkt. Deze moet zich in dat
geval op een totaal nieuwe markt begeven.

Om die reden is de strategische keuze van Wavin voor toepassing van
regeneraat in soortgelijke toepassingen begrijpelijk. Kennis van de produktke-
ten waarin men opereert, kan worden benut voor het tot stand brengen van

materiaalhergebruik. In die situatie bestaat vooral voor de materiaalproducent
reden tot zorg. Zijn afzet neemt af met de mate waarin het hergebruik
succesvol is. Uit de case-study over PVC-leidingsystemen blijkt dat dit pro-
bleem niet altijd groot is. De reden daarvoor is in de eerste plaats dat PVC in
een dermate negatief daglicht staat, dat hergebruik het imago van het
produkt PVC verbetert. Om die reden is het onverstandig hergebruik tegen
te werken. Omdat voor PVC voldoende vraag buiten Nederland bestaat,

brengt materiaalhergebruik in de keten van kunststofleidingsystemen de
materiaalproducenten niet in de problemen.

Bij materiaalreductie spelen dergelijke problemen geen rol. Alleen de
producent van het produkt dient zich in te spannen voor het mogelijk
maken van deze produktverandering. Eventueel kan hij daartoe overleggen
met toeleveranciers en/of afnemers.

Ook materiaalverandering kan in dit scenario worden geplaatst. Hiervan is
sprake wanneer een component in een produkt wordt veranderd, zoals

bijvoorbeeld de vervanging van cadmium als stabilisator in bepaalde PVC-
toepassingen. Ook in dit geval speelt de producent van het produkt een
centrale rol bij de substitutie.

5.2. Naar een model van miliellgericbte produktsubstitutie
Met behulp van inzichten uit het theoretisch kader van deze studie kan een
model van milieugerichte produktsubstitutie worden opgesteld. Daarin
nemen de hierboven geformuleerde scenario's een centrale plaats in.

Startpunt bij het formuleren van dit model is de constatering dat de
verschillende niveaus van produktsubstitutie kunnen worden gezien als
alternatieve technologische trajecten. Cramer (1991: 17) definieert een
technologisch traject als "(..) een combinatie van specifieke technieken en de
verwachtingen, c.q. percepties omtrent de mogelijkheden hiervan."

Het is belangrijk om de niveaus van produktsubstitutie niet op te vatten

als een normatieve ordening, waarbij het bereiken van een zo hoog mogelijk
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niveau per definitie wenselijk is. Van niveaus wordt gesproken omdat,
naarmate een hoger niveau wordt bereikt, de noodzakelijke veranderingen
ingrijpender zijn. Daarbij gaat het niet alleen om technologische veranderin-
gen; het gaat tevens om institutionele veranderingen en veranderingen op het
gebied van waarden. Dit laatste aspect staat centraal wanneer het gaat om het
ter discussie stellen van de functie die een produkt vervult. De institutionele
veranderingen die met de verschillende niveaus van produktsubstitutie zijn
verbonden, zijn in deze studie nadrukkelijk aan de orde geweest. Ten aanzien
van dit aspect bestaat met name tussen de niveaus hergebruik en alternatieve
functie-invulling een kloof. Waar bij hergebruik weliswaar veranderingen
noodzakelijk zijn, kunnen deze worden gebaseerd op relaties in de bestaande
produktketen. Nieuwe actoren kunnen in de keten worden opgenomen,
terwijl andere actoren uit de produktketen verdwijnen. De kern van de keten
blijft echter intact. Met de alternatieve invulling van de functie die een
produkt vervult is een meer fundamentele verandering gemoeid. Daarbij
moet een deel van de keten worden vervangen door een geheel andere set
van actoren. Met name wanneer het gaat om substitutie als innovatie (scena-
rio IIb) is de verandering ingrijpend; daarbij moet de nieuwe keten nog
worden gevormd.

Het volgende element van het model heeft betrekking op het activeren
van een van de alternatieve technologische trajecten. Cramer spreekt in dit
verband van het formuleren van een duurzaambeidsstrategie. In haar inaugure-
le rede definieert   zij dit begrip als volgt:    " (..) het bewust selecteren   en   ten
uitvoer brengen van een technologisch traject dat uit het oogpunt van
duurzaamheid de voorkeur verdient boven andere technologische trajecten en
waarvan de implementatie maatschappelijk gezien haalbaar wordt geacht."
(Cramer, 1991: 17-8).

Een dergelijke duurzaamheidsstrategie kan worden geformuleerd op het
niveau van een produkt. Daartoe moet een analyse worden gemaakt van de
materiaalstromen die met het produkt samenhangen. Vervolgens kunnen
technologische trajecten worden geformuleerd en worden beoordeeld op hun
duurzaamheid. Hierbij constateert zij soortgelijke problemen als die welke in
het eerste hoofdstuk zijn genoemd ten aanzien van een produktgerichte
benadering: het informatie-probleem en het organisatie-probleem.

Het laatste punt wordt door Cramer opgevat als de noodzaak voor bedrij-
ven om hechte samenwerkingsverbanden te cre8ren op het gebied van
informatie-uitwisseling en produktontwikkeling. Zij constateert dat dergelijke
samenwerkingsrelaties tussen ondernemingen in meer algemene zin de
afgelopen jaren zijn toegenomen (bijvoorbeeld co-makership). Deze relaties
vormen een voedingsbodem "(..) om op milieugebied afspraken te maken op
ketenniueau [cursivering FB] tussen verschillende bedrijven binnen een
produktkolom of maatschappelijke activiteit." (Cramer, 1991: 23). Omdat de
knelpunten die bij het uitvoeren van een duurzaamheidsstrategie kunnen
optreden, de reikwijdte van individuele bedrijven vaak zullen overstijgen,
pleit zij bovendien voor overheidsinterventie, die dergelijke knelpunten moet



281

oplossen (Cramer, 1991: 32).
Een belangrijke conclusie van deze studie betreft het feit dat een bepaalde

institutionele ordening van de economische arena bepaalde technologische
trajecten uitsluit, terwijl andere trajecten daarmee dominant worden. De hier-
boven geschetste scenario's kunnen in dat licht worden geinterpreteerd. Voor
elk van de scenario's zijn kernactoren geidentificeerd. Op basis van het
empirisch materiaal uit deze studie kan de stelling worden verdedigd dat,
wanneer deze actoren een dominante rol spelen in de produktketen, het
bijbehorende scenario zich kan ontwikkelen. Figuur 10.2 geeft dit schema-
tisch weer.

kernactoren niveau van substitutie

I eindgebruiker functie ter
discussie

  dwarsverband alternatieve invulling
tussen ketens functie

bestaande keten:
111 consument, handel, produkt hergebruik

producent

IV bestaande keten: materiaal hergebruik/
producent -reductie /-verandering

Figuur 10.2. Scenario's: ni·ueau ·uan produktsubstitutie en kernactoren

Het sluitstuk van het model van milieugerichte produktsubStitutie is geba-
seerd op het feit dat een produktgerichte benadering van milieuvraagstukken
uiteindelijk een oordeel moet bevatten over de milieu-vriendelijkheid van te
selecteren, c.q. geselecteerde technologische trajecten ten opzichte van
alternatieve trajecten. Sturing vanuit de overheid, c.q. invloedsuitoefening
door milieu-organisaties, heeft betrekking op het beoordelen van duurzaam-
heidsstrategieBn. Het kan ook inhouden dat een te verwachten duurzaam-
heidsstrategie die autonoom tot stand komt, wordt beinvloed. Het is echter
niet ondenkbaar dat dergehyke sturingspogingen de 'lock in' van technologi-
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sche trajecten vanuit de economische arena bevestigen.
Verder moet ten aanzien van sturing worden opgemerkt dat deze veron-

derstelt dat de sturende actor inzicht heeft in de relatieve milieu-wenselijk-
heid van de verschillende technologische trajecten.

In de volgende deelparagrafen worden de drie elementen van het model
uitgewerkt: de 'lock-in' van technologische trajecten (in de economische
arena, alsmede de mogelijkheid dat sturingspogingen die 'lock-in' bevestigen),
de problematiek van de effectiviteit van (sturing van) processen van produkt-
substitutie, en tenslotte de mogelijkheden om de uitsluiting van bepaalde
technologische trajecten te doorbreken.

5.2.1. 'Lock-in' Tan tecbnologiscbe trajecten
Hierboven is al aangegeven dat voor elk scenario een of meerdere centrale
actoren bestaan. Wanneer bijvoorbeeld producenten een dominante schakel
in de produktketen vormen, dan zal produktsubstitutie zich met name op
het niveau van hergebruik bevinden. Gezien het feit dat voor produktherge-
bruik - gegeven de technische mogelijkheid daarvan - een zeer specifieke
situatie in de produktketen moet bestaan, zal dit waarschijnlijk uitmonden in
materiaalhergebruik, dan wel materiaalreductie. Deze laatste optie vormt de
kleinst mogelijke afwijking van de bestaande situatie. Een aantal van de
uitkomsten in de case-studies heeft dit karakter: het hergebruik door de
producenten van PVC-leidingsystemen en de producenten van kartonnen
drankverpakkingen, alsmede de materiaalreductie van de glazen fles door de
samenwerkende glas- en zuivelproducenten.

In een dergelijke situatie worden alternatieven die ver buiten de bestaande
activiteiten van de betreffende ondernemingen vallen, niet snel in de be-
schouwing betrokken. Een voorbeeld uit de case-studies: het ligt niet in de
lijn der verwachting dat de Stuurgroep PVC en Milieu zich zal gaan richten
op het vervangen van dit materiaal in een groot aantal toepassingen.

Wanneer een schakel, die een dwarsverband vormt tussen verschillende
deelketens, binnen de bestaande produktketen een dominante positie in-
neemt, dan bestaat de mogelijkheid dat een alternatieve functie autonoom tot
stand komt. In dit verband is het van belang dat uit het empirisch materiaal
blijkt dat verhoudingen in de economische arena dusdanig asymmetrisch
kunnen zijn, dat 'samenwerking' tussen alle actoren in die arena geen nood-
zaak is voor het in gang zetten van een dergelijke duurzaamheidsstrategie. In
voorkomende gevallen kan 66n kritische actor het proces in gang zetten.

Zoals uit de substitutie van PVC-verpakking naar voren komt, moet in
plaats van de intensivering van samenwerking wellicht eerder aandacht
worden geschonken aan het beEindigen van relaties tussen actoren. Het
substitutieproces leidt namelijk tot veranderingen in het deelnemersveld in de
economische arena. Dit geldt temeer daar bestaande relaties bepaalde techno-
logische trajecten kunnen blokkeren, zoals in de PVC-case naar voren komt.

Meer ingrijpende technisch en institutioneel innovatieve ontwikkelingen
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zijn niet volledig uitgesloten. Het feit dat (na afsluiting van de onderzoekspe-
riode) de polycarbonaat melkfles op de Nederlandse markt zal worden
geintroduceerd is daarvan een voorbeeld. De beschrijving in hoofdstuk negen
geeft echter tevens aan dat deze verandering een lange aanloopperiode heeft
gekend. Bovendien is sprake van een substitutie van de glazen fles, terwijl
eigenlijk de substitutie van het kartonnen pak werd beoogd. De uiteindelijke
materiaalproducent (GE Plastics) is de initiator van dit substitutieproces; deze
ontwikkelde een 'promotional network' met als doel het vormen van een al-
ternatieve produktketen voor melkverpakkingen. Een dwarsverband tussen

de bestaande en de nieuwe keten vormt echter de centrale schakel: de beslis-
sing van zuivelproducenten is bepalend. Dit blijkt uit de periode waarin deze
actoren zijn betrokken bij de beoordelingsactiviteiten die zich in de beleids-
arena, en later in de economische arena, afspelen. Lopende die activiteiten
willen de zuivelproducenten geen beslissing nemen, en de substitutie vindt
gedurende die fase dan ook geen doorgang.

Een belangrijke conclusie die op basis van het empirisch materiaal van deze
studie kan worden getrokken, is dat de 'lock-in', die in eerste instantie
optreedt binnen de economische arena, kan worden bestendigd door activitei-
ten die plaatsvinden binnen de beleidsarena. De centrale actor binnen die
arena is in dit verband het ministerie van VROM. Verschillende beleids-

programma's van dit ministerie richten zich op de milieu-effecten van
produkten. Daarbij vormt de 'partnership-filosofie' het uitgangspunt. In
samenspraak c.q. onderhandeling met betrokken actoren wordt het beleid
vormgegeven. Gezien de voorafgaande nadruk die is gelegd op kernactoren
binnen de economische arena, moet worden stilgestaan bij de selectie van
deelnemers aan door het ministerie van VROM geinitieerde beleidstrajecten.

Aangezien het selectiecriterium is gebaseerd op gevestigde belangen, nemen
aan door het ministerie georganiseerde beleidsprocessen in hoofdzaak actoren
deel uit de bestaande produktketen. Wanneer zich daaronder actoren bevin-
den die, als dwarsverband tussen alternatieve schakels, kunnen zorgen voor
een alternatieve functie-invulling, dan bestaat er een tegenwicht in de vorm
van de overige leden van de bestaande produktketen. Van hen kan worden
verwacht dat zij zich tegen een dergelijke omschakeling zullen verzetten. Met
andere woorden: de begrenzing van de deelnemers tot leden van - een deel
van - de bestaande produktketen is van invloed op de 'technologische
trajecten' die in het beleidstraject als acceptabele alternatieven worden gezien.
Om die reden is het niet vreemd dat de Commissie Verpakkingen in haar
jaarverslagen tot de conclusie komt dat de maatregelen, die in het kader van
de uitvoering van het Convenant Verpakkingen door de verpakkingsketen
worden uitgevoerd, voornamelijk kunnen worden gekarakteriseerd als materi-
aalreductie. Dit niveau van produktsubstitutie valt in een aantal gevallen, zo
is hierboven betoogd, eveneens te verwachten wanneer de overheid zich niet
met het formuleren van een duurzaamheidsstrategie inlaat. Blijkbaar heeft die
inmenging in veel gevallen alleen een katalyserend effect; de richting van het
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substitutieproces wordt door het bestaande beleid slechts in beperkte mate
beinvloed. Overigens heeft ook het verantwoordelijk stellen van de produ-
cent voor zijn afval dat effect, tenzij die verantwoordelijkheid hem ertoe
brengt van produktie van het produkt af te zien.

5.2.2. E#ectiviteit van produktsubstitutie
In het voorafgaande is een belangrijk aspect buiten beschouwing gebleven: de
effectiviteit van de optredende processen van milieugerichte produktsubstitu-
tie. Dergelijke processen kunnen uiteindelijk worden getoetst aan het
'milieu'-criterium: de mate waarin zij tot een resultaat leiden waarbij de
milieu-effecten van een produkt zoveel mogelijk worden verminderd.
Uiteindelijk heeft deze vraag betrekking op de argumenten die aan de
formulering van de duurzaamheidsstrategie ten grondslag liggen. Hierbij
kunnen de volgende situaties worden onderscheiden.

In de eerste plaats de situatie waarin een bestaande produktketen, of een
deel daarvan, een dergelijke strategie formuleert. Zoals hierboven al is
opgemerkt, zullen technologische trajecten die de betrokken actoren buiten
spel zetten, niet in overweging worden genomen. De aandacht zal met name
gevestigd worden op trajecten die de bestaande keten in essentie niet aantas-
ten. Een voorbeeld daarvan is de Stuurgroep PVC en Milieu. Deze formu-
leert maatregelen die wel degelijk de milieu-effecten van PVC reduceren. Het
gebruik van PVC staat voor haar echter niet ter discussie, ongeacht de vraag
of een duurzaamheidsstrategie gericht op de substitutie van PVC door andere
materialen vanuit milieu-oogpunt te prefereren zou zijn. Deze 'lock-in' houdt
overigens niet automatisch in dat een niet-optimaal resultaat wordt bereikt.
In voorkomende gevallen kan de duurzaamheidsstrategie die langs deze weg
wordt geformuleerd leiden tot een (op basis van het duurzaamheidscriterium)
optimaal niveau van produktsubstitutie.

Een tweede situatie is die waarin een schakel uit de keten, die een dwars-
verband vormt met alternatieve (deel-)ketens, een dominante rol speelt. De
'milieuwaarde' van de omschakeling die dan tot stand wordt gebracht hangt
af van de mate waarin ondernemingen in de betreffende schakel milieu-
motieven meewegen in de bepaling van hun strategie. Een voorbeeld van dit
scenario is de substitutie van PVC-verpakkingen, waarbij de detailhandel de
initiator vormde. Het ministerie van VROM concludeerde in dat verband 'de
markt doet zijn werk.'. De vraag is echter of de markt zijn werk goed doet.
De detailhandel heeft in een aantal gevallen een positie die het afdwingen van
een omschakeling mogelijk maakt. De eigen belangen van deze ondernemin-
gen brengen hen er toe a priori bezwaar te maken tegen produkthergebruik.
Aangezien het niet ondenkbaar is dat voor bepaalde produkten produkther-
gebruik vanuit milieu-oogpunt een verbetering is, kan in concrete gevallen
aan de juistheid van een dergelijke marktwerking worden getwijfeld.

Een derde situatie is die waarin de overheid sturend optreedt. Wanneer die
sturing de vorm aanneemt die in de beide case-studies is aangetroffen, en die
wordt samengevat onder de noemer 'partnership-filosofie', dan staat de
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overheid voor een dilemma. Enerzijds leidt een selectie van deelnemers die is
gebaseerd op de bestaande situatie ertoe dat alternatieve technologische
trajecten voor een belangrijk deel worden uitgesloten. Anderzijds leidt het
uitnodigen van actoren uit ketens van substituten tot een zeer complex en
langdurig besluitvormingsproces. Een dergelijk proces biedt niet noodzakelij-
kerwijs een garantie voor een, vanuit milieu-oogpunt, optimale beslissing.
Daarbij komt dat de overheid zicht moet hebben op dergelijke alternatieve
technologische trajecten. In de ideale situatie zou een sturende instantie
kennis van die trajecten moeten koppelen aan inzicht in de organisatie van
de produktketen en dwarsverbanden tussen alternatieve produktketens. Zij
kan dan vaststellen welke actoren binnen de economische arena veranderin-
gen in gang kunnen zetten, en welke veranderingen vanuit milieu-perspectief
wenselijk zijn. Op basis van dat inzicht zou zij het proces van produktsubsti-
tutie effectief kunnen sturen.

Analoog aan de conclusie die Groenewegen trekt ten aanzien van het
Franse industriebeleid (zie hoofdstuk  vier),  past  hier de kanttekening  dat
slechts bij uitzondering dit inzicht bij overheidsinstanties aanwezig is.

Vanuit deze achtergrond kan worden gereageerd op de suggestie dat ten
behoeve van de vormgeving van integraal ketenbeheer een ketenscbap zou
moeten worden opgericht. De Centrale Raad voor de MilieuhygiBne (1992:
27) pleit in zijn advies over produktgericht milieubeleid voor het oprichten
van dergelijke organen. In een door de Stichting Maatschappij en Onderne-
ming (SMO) georganiseerde discussie tussen ambtenaren en vertegenwoordi-
gers uit het bedrijfsleven over afvalmanagement wordt een dergelijke sugges-
tie eveneens gedaan. Daarin werd een ketenschap gedefinieerd als een speciaal
organisatorisch kader waarin samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsle-
ven en consumentenorganisaties ten behoeve van integraal ketenbeheer
gestalte krijgt. Binnen zo'n ketenschap kan overleg plaatsvinden over te
nemen maatregelen en kan de voorlichting over de keten worden gestructu-
reerd. Tevens biedt een ketenschap de mogelijkheid om gezamenlijk op
verstoringen in het samenwerkingsproces te reageren, en kunnen internatio-
nale verbindingen worden gesignaleerd (SMO, 1993: 27-28). De Stichting
Verpakking en Milieu wordt als een - aanzet tot - een ketenschap gezien.

Op basis van deze studie moet dit pleidooi met scepsis worden bekeken.
Uit het empirisch materiaal blijkt dat, afhankelijk van de organisatie van de
produktketen, 66n of enkele schakels in de keten ingrijpende veranderings-
processen in gang kunnen zetten. Een dergelijke veranderingspotentie wordt
verminderd wanneer alle leden van de produktketen in gezamenlijk overleg
moeten komen tot besluitvorming over veranderingen. De Stichting Verpak-
king en Milieu is juist daarvan een voorbeeld. Zoals hierboven al is opge-
merkt, vindt gedurende de uitvoering van het Convenant Verpakkingen met
name substitutie op het niveau van materiaalreductie plaats. De Stichting
Verpakking en Milieu, die in dit proces een codrdinerende rol speelt, moet
als 'keten'-organisatie de belangen van een divers geheel van actoren integre-
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ren. Materiaalreductie van verpakkingen als basisstrategie heeft daarbij
verschillende voordelen. In de eerste plaats levert het een relatief evenwichti-
ge verdeling van kosten en opbrengsten over die actoren op. In de tweede
plaats worden geen 'zero-sum'-situaties tussen leden gecreaerd: er is geen
sprake van substitutie van het ene verpakkingssysteem door het andere. In de
derde plaats vormt materiaalsubstitutie voor een dominante groep actoren
binnen de SVM, de detailhandel, een gunstig resultaat omdat het geen
inspanningen op het gebied van inzameling van meermalige verpakkingen
betekent. Voor een organisatie die de deelbelangen van de verschillende
schakels uit de verpakkingsketen moet integreren bestaat dus een duidelijk
voordeel bij de keuze voor dit niveau van produktsubstitutie.

Hier kan tegenin worden gebracht dat een organisatie die de totale keten
omvat, als geen ander in staat is de informatie te verzamelen die noodzakelijk
is om een gefundeerde beslissing te nemen welke duurzaamheidsstrategie op
basis van milieu-overwegingen te prefereren is. Dit stuit op twee bezwaren.
In de eerste plaats zou voor een volledige afweging niet alleen informatie
over de bestaande, maar tevens over alternatieve, produktketens in de
beschouwing moeten worden betrokken. In de tweede plaats blijkt uit deze
studie dat, zoals ook door Gusfield (1981) wordt betoogd, de verzameling
van kennis niet plaatsvindt in een belangen-vrije situatie: de behartiging van
belangen speelt juist een belangrijke rol in de formulering van de beleidstheo-
rte.

5.2.3. Mogelijkbeden van sturing van milieugericbte produktsubstitutie
De voorafgaande karakterisering van sturingspogingen door de overheid, die
leiden tot een bestendiging van de 'lock-in' van technologische trajecten,
verdient nadere beschouwing. Daartoe moeten die pogingen worden geplaatst
binnen de meer algemene discussie over de rol van de overheid die in de
jaren tachtig is gevoerd.

Door het Kabinet Lubbers I zijn de zogenaamde 'Grote Operaties' ingezet,
die tot doel hadden de rol van de overheid terug te dringen. Uit onderzoek
blijkt dat deze terugtred van de overheid, die onder meer zou moeten resulte-
ren in deregulering, op de afzonderlijke beleidsterreinen verschillend uitpakt.
Uit een inventarisatie van Drupsteen (1989) blijkt, dat de regelgevende
activiteiten van de overheid op het gebied van de milieuproblematiek sinds
1970 alleen maar zijn toegenomen.

Een ontwikkeling die hiermee verband houdt, maar desondanks afzonder-
lijk moet worden beschouwd, is die van de ontwikkeling van een nieuw
instrumentarium ten behoeve van de sturing van maatschappelijke processen
door de overheid. De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991) spreken in dit verband
over een 'tweede generatie sturingsinstrumenten' (zie hoofdstuk vijf). In deze
studie komt naar voren dat dergelijke instrumenten, zoals meerzijdige
overeenkomsten en het betrekken van belangen-organisaties bij de formule-
ring en uitvoering van beleid, door het ministerie van VROM als centraal
beleidsinstrument worden gehanteerd. Uit zowel het empirisch materiaal van
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deze studie, als uit theoretische inzichten van bijvoorbeeld Jordan en Ri-
chardson (1979), blijkt dat de inzet van deze instrumenten leidt tot incre-
mentele beleidsvorming. Het gevolg is dat beleidsresultaten slechts in beperk-
te mate afwijken van de uitgangssituatie.

Hier bestaat een spanning met de implicaties van de produktgerichte
benadering van milieuvraagstukken. Een dergelijke benadering vraagt vanuit
milieukundige overwegingen om een integrale beleidsoriBntatie, waarin
alternatieve technologische trajecten met elkaar worden vergeleken, waarna
het traject dat het meest voldoet aan het duurzaamheidscriterium de voor-
keur moet krijgen. Een centrale instantie zou dergelijke oordelen moeten

uitspreken, en daaraan consequenties moeten verbinden voor betrokken
actoren. Een belangrijke les uit de bestuurskundige literatuur is dat een
dergelijke integrale benadering van beleidsproblemen slechts bij uitzondering
tot resultaten leidt. De actoren die uiteindelijk dergelijke beslissingen moeten

uitvoeren, beschikken namelijk over voldoende mogelijkheden om een
dergelijk beleidsproces in de voorbereidings- en implementatiefase te storen.

Juist om die reden wordt in toenemende mate door overheidsinstanties een

beroep gedaan op 'tweede generatie'-sturingsinstrumenten.
Waar deze spanning niet kan worden opgelost door af te zien van het

inzetten van dergelijke instrumenten, c.q. de inzet van alternatieve instru-
menten, leidt dit tot de conclusie dat een integrale benadering van de milieu-
effecten van produkten moet worden losgelaten. Een alternatief kan worden
gevormd door het stimuleren van de ontwikkeling van technologische
trajecten die op het duurzaamheidscriterium een goed alternatief vormen
voor bestaande trajecten. Hierbij kan rekening worden gehouden met de
conclusies van deze studie. Dit houdt in dat bij de keuze welke ontwikkeling
van alternatieve technologische trajecten wordt gestimuleerd, de noodzakelij-
ke institutionele veranderingen in de beschouwing moeten worden betrok-
ken. Bij een technologisch traject dat beoogt een alternatieve functievervul-
ling te vormen voor een bestaand produkt, moet de ontwikkeling worden
ondersteund door actoren die een dwarsverband vormen tussen de verschil-
lende produktketens. Op die manier leidt de stimulering van alternatieve
technologische trajecten tot een situatie waarin alternatieven vanuit een min
of meer gelijkwaardige situatie kunnen concurreren. Waar overheidsinstanties
op meer directe wijze trachten het proces van milieugerichte produktsubstitu-
tie te sturen, moeten dergelijke ontwikkelingen nadrukkelijk worden meege-
nomen als alternatief voor de bestaande technologische en institutionele
situatie.

6. Wetenschappelijke relevantie

In deze studie zijn verschillende theoretische inzichten gebruikt om inzicht
te verschaffen in een sociaal verschijnsel: het proces van milieugerichte
produktsubstitutie. Alhoewel dus geen sprake is van de toetsing van die
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inzichten, kan op basis van de gevolgde werkwijze wel een aantal conclusies
over die theoretische inzichten worden geformuleerd. Deze conclusies
hebben betrekking op drie thema's. In de eerste plaats zal worden ingegaan
op de mogelijkheid om de rol die kennis speelt in het substitutieproces meer
systematisch te analyseren (paragraaf 6.1.). Vervolgens wordt dit proces
bekeken vanuit het perspectief van de vermaatschappelijking van onderne-
mingen (paragraaf 6.2.). Tenslotte wordt ingegaan op de vruchtbaarheid van
de analyse van sociale verschijnselen met behulp van een model dat sociologi-
sche, economische en politicologische inzichten combineert.

6.1.   De  rot  van  kennis
In deze studie is de theorie van Gusfield (1981) over de 'culture of public
problems' in eerste instantie gebruikt om de genese van de beleidstheorie van
produktgericht milieubeleid inzichtelijk te maken. In de analyse van het
empirisch materiaal van deze studie is gebleken dat dit perspectief goed
toepasbaar is op de 'kennis-component' van een substitutieproces.

Gelet op de belangrijke rol die (wetenschappelijke) kennis speelt in
dergelijke processen, zou wellicht een uitbreiding van het in deze studie
gehanteerde model moeten plaatsvinden. Naast een economische en een
beleidsarena zou een kennisarena kunnen worden opgenomen in het model.
De centrale stelling van Gusfield is dat de beleidstheorie en produkt is van
een sociaal proces, dat wordt gevormd door de handelingen van bij een
probleem betrokken actoren, politici, onderzoeksinstituten en de media.
Deze actoren laten zich in hun handelen in belangrijke mate leiden door de
consequenties van een bepaalde probleemformulering voor hun positie ten
aanzien van de oplossing van dat probleem. Tenslotte vormt het geheel van
relaties tussen de verschillende actoren, ofwel de organisatie van de kennis-
arena, een belangrijke factor in de genese van de beleidstheorie. Het is
duidelijk dat dit perspectief op de wijze waarop een beleidstheorie wordt
geproduceerd nauw aansluit bij de wijze waarop in deze studie de totstandko-
ming van regels in de beleidsarena, en economische uitkomsten in de
economische arena, worden geanalyseerd.

Een integrale analyse van het substitutieproces in termen van deze drie
arena's kan het inzicht in het verloop en de uitkomsten van dat proces
vergroten.

6.2. Produktsubstitutie en vermaatscbappelijking van ondernemingen
In het eerste hoofdstuk is aangegeven dat deze studie voortbouwt op ideein
omtrent het begrip vermaatschappelijking. Hieronder wordt aangegeven op
welke wijze dit moet worden opgevat.

Vermaatschappelijking van organisaties wordt door Van Dijck (1975: 6)
gedefinieerd    als:    "(..) een situatie    van    meer en ingrijpender effecten    van
organisaties op de samenleving, en van meer en ingrijpender eisen van de
samenleving m.b.t. het functioneren van organisaties." In zijn inaugurele rede
onderscheidt Van Dijck twee aspecten aan dit proces die voor deze studie
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van belang zijn.
In de eerste plaats betreft het het onderwerp waarop de intensiverende

wisselwerking tussen organisaties en de samenleving betrekking heeft. In
1975 constateerde Van Dijck dat dit proces van vermaatschappelijking zich
het meest intensief voordeed op het gebied van collectieve arbeidsverhoudin-
gen. Refererend aan Touraine (1975) merkte hij daarbij op dat in de post-
industriBle samenleving een verbreding van sociale conflicten optreedt buiten
de grenzen van het door marxisten centraal geachte conflict tussen 'arbeiders
en kapitalisten'. Een voorbeeld van een 'nieuw' onderwerp van sociale
conflicten is de milieuproblematiek.

Zonder de Nederlandse samenleving in de onderzochte periode te willen
kwalificeren als post-industrieel, komt uit deze studie duidelijk naar voren
dat rond het milieuvraagstuk sprake is van ingrijpen van de samenleving - i.c.
overheidsorganisaties en maatschappelijke groeperingen - in processen binnen
ondernemingen. De negatieve effecten van het handelen van ondernemingen
en consumenten op de natuurlijke omgeving leiden tot het ingrijpen van de
sociale omgeving in de onderneming. Bovendien blijkt het mogelijk dat,
gegeven een bepaald thema waarop de eisen vanuit de samenleving betrek-
king hebben, de aard van die eisen sterk kan verschillen. Een produktgerich-
te aanpak van milieuvraagstukken leidt namelijk - potentieel - tot interventies
die veel verder gaan dan een op produktieprocessen gerichte aanpak. In die
laatste aanpak blijft de interventie - hoe ingrijpend die in individuele gevallen
ook kan zijn - beperkt toi het stellen van randvoorwaarden aan de uitvoering
van keuzes die ondernemingen maken ten aanzien van door hen op de markt
te brengen produkten. Een produktgerichte aanpak biedt nadrukkelijk
mogelijkheden om juist op de keuze die ondernemingen maken invloed uit
te oefenen. Vanuit dit perspectief is de in de case-studies diverse malen
geconstateerde verdedigingswal die ondernemingen, individueel en collectief,
tegen die interventie opwerpen begrijpelijk. Tegelijkertijd biedt de weerstand
die bij sommige ondernemingen bestaat tegen het voldoen aan dergelijke
ingrijpende eisen kansen voor ondernemingen die wel aan die eisen willen
voldoen.

Een tweede aspect dat door Van Dijck aan vermaatschappelijking van
organisaties wordt onderscheiden, en dat voor deze studie relevant is, is de
verbinding tussen de intensiverende wisselwerking tussen organisaties en de
samenleving en de ontwikkeling van meer of minder tijdelijke stelsels van
relaties tussen organisaties (Van Dijck, 1975: 16). In deze studie is gepoogd
met behulp van inzichten op het gebied van relatievorming tussen organisa-
ties invulling te geven aan het proces van vermaatschappelijking. Daarbij is
gebleken dat in een aantal gevallen nieuwe relatievormen ontstaan. Het gaat
om organisaties die zich baseren op het organisatie-principe van de produkt-
keten. Daarbij kan worden opgemerkt dat deze nieuwe vormen niet zozeer
ontstaan tussen ondernemingen en de organisaties die eisen ten aanzien van
die ondernemingen formuleren, maar dat in reactie op die eisen de relaties
tussen ondernemingen een andere vorm aannemen.
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Tenslotte kan onder dit thema worden verwezen naar het inzicht van
onder meer Jordan en Richardson (1979), die wijzen op de ontwikkeling dat
in 'policy communities' als gevolg van het verschijnen van nieuwe thema's
op de beleidsagenda ook nieuwe organisaties deel gaan uitmaken van beleids-
netwerken. Alhoewel dat in het kader van de toegenomen aandacht voor de
milieuproblematiek zeker het geval is, blijkt dat bij de daadwerkelijke
beleidsformulering een besloten relatie tussen overheidsinstanties en belan-
gen-organisaties van ondernemingen overheerst. Uit het empirisch materiaal
blijkt verder dat, wanneer bij de uitvoering van geformuleerde maatregelen
door ondernemingen expliciet wordt gestreefd naar participatie door milieu-
organisaties, deze organisaties het niet hun taak achten aan dergelijke activi-
teiten deel te nemen.

6.3. Kruisbesturuing tussen economie, sociologie en politieke ·wetenscbappen
Een van de argumenten bij de keuze van het theoretisch kader was de wens
om op geintegreerde wijze de politieke en economisch-sociologische aspecten
van een proces van maatschappelijke besluitvorming te bestuderen. Als
bouwstenen voor een dergelijke aanpak zijn in hoofdstuk drie het rationele
actor-model en een 'gelaagd' model van institutionele analyse gekozen. Deze
gelaagdheid is uitgewerkt met behulp van het begrip 'nested games', waarmee
systematisch aandacht kan worden geschonken aan de wisselwerking die be-
staat tussen verschillende handelingssituaties waarin actoren zich bevinden.
Op die manier wordt de mogelijkheid geopend om de analyse van econo-
misch handelen te koppelen aan beleidsvorming, c.q. de wisselwerking tussen
beide te bestuderen.

Ten opzichte van de door Tsebelis (1990) beschreven benadering is dus
sprake van een verbreding, omdat niet alleen binnen de politieke arena naar
'nested games' wordt gezocht; ook relaties tussen de politieke arena en de
economische arena krijgen aandacht. Deze aanpak verschilt van veel bestuurs-
kundige studies waarin de totstandkoming en uitvoering van 66n beleids-
programma wordt geanalyseerd. Een voorbeeld van een dergelijke studie is de
dissertatie van Van Vliet (1992) over het KWS-2000 project. Ook de studie
van Termeer (1993) naar de dynamiek in het varkenshouderijnetwerk is
daarvan een voorbeeld.

Voor de bestuurskunde is een dergelijk perspectief, dat de overheid als uit-
gangspunt neemt, begrijpelijk. In de hier uitgevoerde studie wordt vanuit een
produkt gekeken naar de institutionele inbedding van maatschappelijke
besluitvorming. Daarbij komt naar voren dat voor de beleidssubjecten, die
uiteindelijk hun handelen moeten aanpassen om sturing van de overheid tot
een succes te maken, geen sprake is van een coherent, op hen toegesneden
beleidsprogramma, maar van een mix van elkaar overlappende en soms
tegenstrijdige deel-initiatieven vanuit verschillende delen van de overheidsor-
ganisatie die slechts zelden op hun situatie zijn toegesneden.

In de presentatie van de conclusies in dit hoofdstuk komt naar voren dat de
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aanpak die in deze studie is gekozen, leidt tot inzicht in de complexiteit van
de institutionele inbedding van het proces van milieugerichte produktsubsti-
tutie. Het institutionele kader waarbinnen betrokken actoren handelen
bestaat namelijk uit een set van veranderende handelingssituaties die op
verschillende manieren met elkaar zijn verbonden. Een dergelijk perspectief
vestigt de aandacht op de strategische mogelijkheden die een dergelijke
complexiteit aan actoren biedt in hun streven naar een individueel optimale
uitkomst. Tegelijkertijd toont deze benadering de redenen waarom sturing
van het proces van milieugerichte produktsubstitutie door de overheid ten
behoeve van een collectief optimale uitkomst zo moeizaam verloopt.

7.    Produkten in ketens

Als gevolg van het feit dat in het Nationaal Milieubeleidsplan, het centrale
beleidsprogramma van de Rijksoverheid ten aanzien van de milieuproblema-
tiek, het concept integraal ketenbeheer als een van de uitgangspunten is
gekozen, zijn in de daaropvolgende jaren door een groot aantal actoren in de
samenleving initiatieven ontplooid om hun activiteiten volgens dat concept
vorm te geven. Naast een perspectief waarin de milieu-effecten van produk-
tieprocessen het centrale aandachtspunt vormen, wordt door ondernemingen,
overheidsinstanties, adviesbureaus en onderzoekers steeds vaker het perspec-
tief van produkten in ketens gehanteerd.

Een dergelijke benadering grijpt aan bij fundamentele processen binnen
ondernemingen: de keuze voor de vormgeving van een produkt wordt onder-
worpen aan milieu-overwegingen, terwijl bestaande produkten moeten
worden getoetst aan de milieu-effecten die gedurende de verschillende fasen
van de levenscyclus worden gegenereerd. Wanneer dergelijke afwegingen in
besluitvormingsprocessen binnen en tussen ondernemingen worden geinte-
greerd, worden milieu-effecten van activiteiten op een zeer fundamentele
manier beschouwd. Hierbij passen twee kanttekeningen. In de eerste plaats is

1/ ·een dergelijke fundamentele 'verinnerivicing van milieu-overwegingen niet
vanzelfsprekend. Wanneer als alternatief daarvoor wordt overwogen vanuit
dit perspectief het handelen van ondernemingen en consumenten te sturen,
dan wordt vanuit de omgeving van economische actoren de beslissingsruimte
bij kembeslissingen in sterke mate beperkt. De kennis die nodig is om die
sturing zodanig uit te voeren dat vanuit het collectieve belang een verbete-
ring optreedt is in onvoldoende mate aanwezig. Daarom kan de vraag
worden gesteld in hoeverre het verantwoord is produkten, c.q. producenten
en consumenten, op dergelijke wijze te 'ketenen'.

Een tweede kanttekening geldt de processen van produktsubstitutie die
optreden bij de - relatieve - afwezigheid van sturing van buitenaf. In deze
studie is de organisatie van de produktketen geanalyseerd op haar bijdrage
aan de vormgeving van het proces van produktsubstitutie. Los van het feit
dat ondernemingen in toenemende mate milieu-effecten van hun activiteiten
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in hun beslissingen betrekken, beperkt die organisatie de facto, via haar      1
invloed op de keuzes van actoren binnen de produktketen, de mogelijke
uitkomsten van het proces van produktsubstitutie.

Dit alles houdt niet in dat technische en institutionele innovaties onmoge-
lijk zijn. Bovenstaande processen kunnen echter wel een serieuze barribre
vormen voor dergelijke veranderingen. Sturing die zich richt op het stimule-
ren van dergelijke innovaties, waarbij kernactoren zijn betrokken, kan een
belangrijk instrument vormen om de competitie tussen alternatieve technolo-
gische trajecten te bevorderen.



sunnnnary

Two developments form the basis of this study. The first is the redefinition
of the boundaries between the scientific disciplines of economics, sociology
and political science which is currently taking place. This theoretical
development is leading towards new ways of analyzing the role of economic
activities in society. The second development is the increasing awareness that
fundamental social changes are necessary in order to reduce the impact of
economic activities on the natural environment.

With respect to this societal problem, the Dutch government has
developed an extensive range of activities. Also, environmentalist
organizations, as well as corporations and citizens, have acted towards this
problem. As far as corporations are concerned, the predominant pattern at
first consisted of regulations issued by governmental bodies, to which
corporations reacted. These regulations addressed the pollution of air, water,
and soil separately. Another characteristic was that industrial processes formed

the focal point of these regulations.
Due to the relative ineffectiveness of this approach, a different perspective

was developed during the eighties. One of the results was that regulation was
no longer conceived to be the central policy instrument. Instead, a
partnership approach was introduced by the Ministry of the Environment,
which sought to develop and implement policy programs in close

cooperation with the business community.
Also, the report of the Commission Brundtland formed the basis for the

conception of a more integrated approach. This conception, in which
scientists, representatives from industry, and governmental officials each
played a role, is described in the second chapter of this study. Instead of
dealing with the negative effects of economic activities on water, air and soil
separately, an approach was sought in which these perspectives could be
integrated. One of the ways in which this can be done iS taking the life cycle

of a product as a starting point. This life cycle consists of different phases,
from the extraction of raw materials, via production and consumption, to
disposal of the resulting waste. Rather than dealing with the environmental
effects of separate industrial processes, the various industrial processes which
together form the life cycle of a product, are simultaneously reviewed. Thus,
it is possible to look at effects on air, water and soil in an integrated way.
Also, ecological consequences from a particular choice in the production
phase can be related to environmental effects later in the product life cycle.
For instance, choosing a certain material in order to make a product can be
wise when the environmental impact of the production process is considered.
However, the same material can cause serious problems in the disposal phase.
In a product-oriented approach, such considerations are taken into account
in every phase of the life cycle.

Although it is clear that such an approach has its merits, at least two
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problems are associated with it. First, the amount of information necessary
to assess the environmental effects of a product during its life cycle is
tremendous, and must be obtained from numerous sources. In addition, this
information must be evaluated, which gives rise to such questions as: how
should the depletion of the ozone layer be counted against water pollution?

A second problem forms the basis for this study. An approach which
focuses on individual industrial processes is directed at autonomous actors
which are responsible for such a process. These actors can, either because of
their own goals, or stimulated by pressure from environmentalists,
government and public opinion, decide to reduce the environmental impact
of their production process. When a product-oriented approach is adopted, a
coordination problem is introduced. As mentioned above, decisions to be
made in a certain phase of this cycle should take the effects in Other phases
into account. These other phases however, consist of processes which are the
responsibility of other actors. Somehow, the activities of these actors should
be coordinated.

In this study, the material object are the processes of product substitution
that result from the attention from corporations, government, consumers,
and environmentalist organizations towards negative effects of these products
on the natural environment during their life cycle. In this study, such
processes are called environmental product substitution. As a result from the
two problems mentioned above, this substitution is not the result of a
rational choice based on technological and economic considerations. Instead,
it is a process which results from the interaction between a number of actors
in a situation of interdependency. As a situation of interdependence implies
that actors will coordinate their activities, the mechanisms that are chosen to
coordinate economic activities, or in other words, the institutional
embeddedness of these actions, will influence the process of environmental
product substitution. This gives rise to the central question of this study:

How does tbe process of environmental product substitution evolve, and in
wbat way do institutional factors influence tbis processe

In order to answer this question, a theoretical framework is developed. This
framework is based on the model of institutional analysis of Kiser and
Ostrom (1981). In this framework, two arenas are distinguished. The first
arena is that of the product chain. This economic arena includes the actors
that perform the productive and consumptive activities related to a product,
the strategies of these actors, as well as the rules that limit the choices of
these actors. An example of such rules is regulations concerning the way in
which a corporation can dispose of its waste. Another example is the
contracts which actors in the economic arena conclude in order to
coordinate their activities.

These examples highlight the fact that rules are not an exogenous variable
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in this study; they are important determinants of actions, and need to be
explained. The example of the contract shows that a possible explanation is
that these rules are the result of the actions of actors within the economic
arena. The other example shows that rules can be formulated by other
actors. The actions of these actors, however, are also partly restricted by
rules. These activitieS take place in the policy arena. This arena includes the
actors which are involved in formulating the rules which apply in the
economic arena, their strategies, and the rules that influence their actions.

The central assumption of this study is that the characteristics of these
arenas, their interrelation, and the changes that occur in these arenas over
time, are important factors in explaining the process of product substitution
in which environmental effects of the product play a central role.

In order to substantiate this assumption, chapters 4 and 5 give an overview
of theories which provide insight into the organization of the economic and
policy arena.

Using these insights, two processes of product substitution are analyzed in
chapter 8 and 9. One process is concerned with piping made from
polyvinylchloride (PVC). PVC piping is a product which is extensively used
in the Netherlands. Alternatives, such as piping made of other plastics, or
from other materials such as steel and concrete in some specific applications,
have a modest share of the market. As part of a public discussion about the
environmental effects of PVC, different applications of this material came to
the attention of governmental officials, environmentalist groups, and
consumers. In reaction to this attention, an existing association of
manufacturers of this product, the FKS, developed a program for the re-use
of PVC piping. Apart from organizing the development of the technological
facilities for re-use, they initiated a network of collection points in order to
retrieve scrapped piping. Moreover, the large producers developed products
in which the recycled material could be used.

These activities took place within the context of a more general
discussion, in which environmentalist groups argued for the elimination of
PVC because of the fact that it contains chloride. Their continuous actions
which focussed On the need to end all activities in which chloride is used, led
to a reaction of the major chlorine producer in the Netherlands. This
corporation presented an action program in order to reduce the
environmental impact of the production and use of chlorine.

These events, which took place in the economic arena, did not prevent
substantial activities in the policy arena. As a result of a policy program
aimed at the prevention and re-use of waste (VROM, 1988), governmental
officials started a consultative process with the plastics industry. Piping was
one of the products which was discussed in this process. The result of this
process as regards PVC piping was an agreement between the Ministry of the
Environment and the FKS that their recycling initiative was accepted as an
example of a closed product chain. In this agreement, the Ministry promised
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to bring this initiative to the attention of actors which use piping, and to
close down other ways in which they could dispose of used piping. Thus, via
the policy arena, the manufacturers of PVC piping succeeded in limiting the
possibilities of their clients for not making use of the recycling system.

Separately, another department of the Ministry of the Environment was
working on the scientific foundation of a policy program in which the goals
and instruments for product-oriented environmental policy initiatives were
stated. One of the instruments to be developed was life cycle analysis, which
consists of a complete description and evaluation of the environmental
effects of a product during its life cycle. In order to develop this instrument,
it must be tested, and thus PVC piping was chosen as one of the products
for which such an analysis was to be made. The conclusion of this study was
that PVC piping was, from an environmental perspective, the least preferable
option; other - plastic - piping was to be preferred.

This study formed the basis for an action of environmentalist groups, in
which they tried to convince building corporations, architects, and real estate
developers to no longer use PVC piping. Because of the agreement between
government and industry, such actions in the economic arena remained the
only option for these groups.

Analyzing this case with the aid of the institutional framework, leads to
the following observations. Firstly, the process of product substitution has in
this case resulted in the fact that recycling of the product was established.
This outcome is in large part the result of activities of actors within the
economic arena. Pressure is exerted on them, but they themselves take the
initiative. As corporations heavily into PVC production and products are
dominant in the economic arena, the option of using piping made of other
materials is not an option which is really considered.

Secondly, it is interesting to note the way in which the FKS forces its
customers to make use of the recycling system via the policy arena. As these
customers are a group which consists of a large number of small companies,
it is difficult for a corporation to approach them individually. Via the policy
arena, mechanisms are present which facilitate such communication.
Moreover, via this arena, rules can be formulated which force customers to
make use of this initiative.

Another product of which the substitution process is investigated is milk
packaging. On the Dutch market, disposable milk cartons are the packaging
which is commonly used. A small market share iS taken by the re-usable
glass bottle. In the period under investigation, a manufacturer of engineering
plastics, GE Plastics, developed an alternative for both packaging systems.
This alternative milk bottle is made of polycarbonate (PC). In order to
introduce this product On the Dutch market, GE Plastics contacted dairy
producers, supermarkets, and consumer organizations in order to assess the
possibilities of substituting the existing packaging systems. Although
technological problems first made a fast introduction impossible, soon
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another development caused delay in this introduction. This was the start of
a so-called strategic discussion on packaging waste in the policy arena. This
discussion, initiated by the Ministry of the Environment, took place under
high political pressure. As potentially far-reaching consequences could be
expected from this discussion, corporations from the packaging chain
accepted the invitation of the Ministry to participate in this discussion. The
Foundation for Packaging and the Environment (SVM), until that moment  a
small organization in which some corporations in this chain cooperated,
took its coordinating role seriously, and succeeded to a great extent in
coordinating the position of the very diverse industrial interests associated
with this discussion. Partly as a result of actions from environmentalist and
consumer groups, the disposable milk carton became a symbol of packaging
waste. Thus, it became subject of this discussion. As a result, further
activities in the economic arena were stalled; dairy producers as well as
supermarkets were not willing to decide on an alternative packaging system,
since the discussion in the policy arena might result in rules that would
mean the introduction of yet another system.

In the end, the strategic discussion resulted in the Packaging Covenant, a
set of agreements between the Ministry of the Environment and the SVM.
Among other things, the parties agreed upon conducting life cycle analyses
for the packaging system of a number of products, including milk.
Eventually, this analysis provided positive arguments for the packaging
system developed by GE Plastics. A major dairy producer will introduce this
system on a limited scale in the near future.

Two case studies cannot provide the basis for a comprehensive theory of
environmental product substitution. However, with the empirical material of
this research project, it is possible to formulate tendencies in such processes.
In the concluding chapter, these tendencies are elaborated upon by describing
four scenarios. A scenario consists of a point of departure, a possible future
state of the world, and a path linking the point of departure and this future
state. These possible states of the world are in this respects levels of
substitution, while the point of departure is formed by the organization of
the product chain in question. The basic assumption behind these scenarios
is that this organization implies mechanisms (aggregated strategies of actors)
which lead to a certain level of substitution.

A first scenario is defined by a low level of product substitution; in this
case, the material(s) of which the product lS made are re-used. Alternatively,
the amount of material which is used for a product is reduced, for instance
by making a lighter glass bottle. Based On the empirical material of this
study, it is to be expected that this level of substitution will result in the
producer in the existing chain occupying a dominant position. As consumers
cannot force this producer to adjust his product, or are in a position to
threaten to choose an alternative product, this producer can keep his product
intact. In order to reduce the environmental impact, material reduction is a
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choice which minimizes his costs.
The next level of product substitution is that of the re-use of a product.

To reach this level, a rather specific situation in the initial product chain
must exist. Apart from the fact that this outcome means a loss to the
producer of the product, other sections of the product chain must be
motivated to perform additional activities, such as bringing the product to a
collection point, cleaning the product, etc.. As this scenario entails costs for
most of the actors in the product chain, it is easy to see why this level of
product substitution is difficult to reach.

The next level of product substitution is that of an alternative way of
performing the function of a product. In this situation, the economic arena
consists of minimally two product chains. Actors which form a link between
these chains play a crucial role. If they are dominant with respect to other
actors in the existing chain, they can enforce a development in the direction
of an alternative product. In the case studies, supermarkets performed this
role with respect to PVC packaging. It is interesting to note that, although
the overall cost of the next level of substitution can be greater than that of
the preceding level, it may be easier to reach. This is so because these costs
can be brought to bear upon actors in the product chain who do not have
the position to prevent this scenario from unrolling.

Finally, the ultimate level of product substitution entails the question of
whether a certain function should be performed at all. As this level of
substitution has not been part of this study, an example can make this level
clear. In the public transport sector, this level would involve, rather than
discussing whether long journeys should be made by ship or by airplane, a
discussion of the necessity of long journeys. On this level, the consumer and
his preferences are central to the substitution process.

These scenarios form the heart of a model of environmental product
substitution. This model starts with the observation that these scenarios can
be seen as alternative 'strategies for sustainability' (Cramer, 1991). An
important result of this study iS the insight that the ways in which the
economic and policy arenas are organized, is an important determinant of
the chance that a certain strategy is adopted.

In the description of the scenarios above, dominant actors have been
identified. It can be argued that, if a product chain is dominated by a certain
actor, the corresponding strategy is the scenario to be expected.
Consequently, other scenarios are difficult to realize in such a constellation.

This lock-in of strategies for sustainability does not result solely from the
organization of the economic arena. In the policy arena, certain mechanisms
operate which amplify this lock-in. As the basic philosophy of the Ministry
of the Environment is to consult interested parties in the development of
rules, it is clear that this selection will be more or less a mirror-image of the
balance of power within the economic arena. Economic actors who develop
alternative products are not selected because they are not seen as an
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interested party. At the beginning of the policy proces, environmentalist
groups and consumer organizations are an exception to this rule. In the
policy arena, they occupy a better position, not in the least because
frequently, the Ministry of the Environment has similar goals. In the end
however, negotiations take place between the Ministry and industry, and
from that moment on, the position of these organizations is less strong.

It should be noted that up to this point, the relative effectiveness of
alternative scenarios has not been part of the explanation of what strategy
will result in a particular case. The choice of a strategy is to a great extent
the consequence of the organization of the economic arena. Whether the
resulting strategy implies the minimization of the environmental impact of
the product iS thus doubtful. In each of the scenarios, a dominant actor or a

coalition of dominant actors determines to a large extent the choice of a
strategy. It depends on the arguments they take into account whether such
minimization in fact takes place. Even if a central institution, such as a
government, is involved in this decision, minimization of environmental
impact is not guaranteed. It does not possess all the relevant information,
and by consulting interested parties, the balance of power in the economic
arena is transferred to the policy arena.

These observations lead to a plea for a modest approach towards steering
these complex processes. It seems unlikely that trying to impose a rational
decision making procedure on the choice and implementation of any of these

scenarios, in which all interested parties are consulted, will have positive
results. Intervention which aims at stimulating the development of
alternative scenarios which are unlikely to develop within the existing
situation in the economic arena, but which might be preferable from an
ecological perspective, seems to have a better chance of success. Such
intervention should not only focus on the technical aspects of developing
such scenarios. Also, the institutional embeddedness of these aspects deserves
attention. This embeddedness refers to regulations that can provide
alternative technologies with a better position vis a vis the existing
technology. Also, it refers to the relations between actors in the product
chain. If an alternative technology is to be succesful, attention should be
given to developing these relations between existing memebers of the
product chain and new members. In this way, the development of alternative
technological trajectories is stimulated. The market can subsequently be the
mechanism to choose between these alternatives.



bijlage I: Gebruikte afkortingen

AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur
AVBB: Algemeen Verbond Bouwbedrijven
BABEX: Verbond van Aannemers van Sloopwerken
BNA: Bond van Nederlandse Architecten
BRBS: Belangenvereniging Recycling van Bouw- en Sloopafval
CB: Consumentenbond
CBL: Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel
CEFIC: Conseil Europ6en des F6d6rations de l'Industries

Chimique
cfk's: chloorfluorkoolwaterstoffen
CML: Centrum voor Milieukunde van de universiteit Leiden
CRMH: Centrale Raad voor de MilieuhygiBne
DCM: dichloormethaan
DGM: Directoraat-Generaal Milieubeheer
DOCI: Duurzame Ontwikkeling Chemische Industrie
EMC: European Milk and juice Carton producers association
EG: Europese Gemeenschap
EU: Europese Unie
FKS: vereniging van Fabrikanten van Kunststofleiding-

systemen
FNZ: Koninklijke Nederlandse Zuivelbond
gww: grond-, weg- en waterbouw
Hcl: chloorwaterstofgas
HEDRA: Stichting Hergebruik Drankenkarton
IMP: Integraal Meerjarenprogramma
IMSA: Instituut voor Milieu en Systeemanalyse
IPBC: Industrie, Produkten, Bouw en Consumenten
KIWA: Keuringsinstituut Waterleidng Artikelen
KK: Konsumenten Kontakt
KOMO: Stichting Keuring en Onderzoek Materialen Openbare

Werken
LCA: Life Cycle Analysis
LVM: Limburgse Vinylmaatschappij
MBB: Milieuberaad Bouw
NFK: Nederlandse Federatie voor Kunststoffen
NMO: Nederlandse Melkhandelaren Organisatie
NMP: Nationaal Milieubeleidsplan
PC: polycarbonaat
PE: polyetheen
PP(C): polypropyleen (copolymeer)
PVC: polyvinylchloride
RCC: Reclame Codecommissie
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RGD: Rijksgebouwendienst
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene
RMNO: Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek
SBR: Stichting Bouwresearch
SETAC: Society of Environmental Toxicology and Chemistry
SEV: Stichting Experimenten Volkshuisvesting
SNC: Shell Nederland Chemie
SNM: Stichting Natuur en Milieu
STRAF: Strategische discussie over verpakkingsafval
SVM: Stichting Verpakking en Milieu
SWOKA: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten-

aangelegenheden
TNO: Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurweten-

schappelijk Onderzoek
UHT: ultra hoge temperatuur
VKD: Voorlichtingsbureau Kartonnen Drankverpakkingen
VMD: Vereniging Milieudefensie
VNCI: Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM: ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer.
WCED: World Commission on Environment and Development
WVC: ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur



bijlage II: bronnen van de case-studies

1.      Gemeenschappelijke elementen (hoofdstuk zeven)

interviews:

Vereniging Milieudefensie
- Stichting Natuur en Milieu
-         Consumentenbond
- Konsumenten Kontakt
-      directie IPBC, DGM ministerie van VROM
- Hoofdafdeling Preventie en hergebruik, Directie Afvalstoffen, DGM

ministerie van VROM

VROM (1988). Notitie preventie en bergebruik van afvalsto,#en. Tweede
Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 877, nrs. 1-2.

VROM (1989). Nationaal Milieubeleidsplan. Tweede Kamer, vergaderjaar
1988-1989, 21137, nrs. 1-2.

VROM (1990). Nationaal Milieubeleidsplan Plus. Tweede Kamer, vergaderjaar
1989-1990, 21 137, nrs. 20-21.

VROM (1990). Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer dd. 19 oktober
1990.

Motie Lansink (1979). Kamerstukken II, 1979-1980, 15 800 nr. 21.
Kamerstukken II, 1987-1988, 20 200, hoofdstuk XI.
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i 2.     CASE I: PVC-leidingsystemen

(A) Organisaties van wie een of meerdere functionarissen zijn geinterviewd.

-       Akzo, divisie Zout en Basischemie
Shell Nederland Chemie
Rovin
Dyka Steenwijk b.v.

- directie afvalstoffen, Directoraat-Generaal Milieubeheer van het
ministerie van VROM

- directie Industrie, Bouw, Produkten en Consumenten, Directoraat-
Generaal Milieubeheer van het ministerie van VROM

-      Wavin KLS
-         Wavin
-       vereniging van Fabrikanten van Kunststofieidingsystemen
-      Stuurgroep PVC en Milieu
- Vereniging Milieudefensie
- Stichting Natuur en Milieu
-         Ahold

Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel
-       Ministerie van Economische Zaken
-         Consumentenbond

KIWA
- Stichting Bouwresearch
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Stellingen, behorende bij het proefschrift 'Produkten in ketens'

1.  Het is een typisch Nederlandse gedachte dat het vervangen van een
produkt door een minder milieubelastend alternatief overleg tussen alle
betrokken pat-tijen vergt.

2.   'Is dat bijltje scherp?'
- 'Dat hangt ervan af hoe hard je ermee slaat.'
(dialoog uit: Andy, Bloed en blond Haar (1978); regisseur: Frank Wie-
ring)

3.  Bij de bestudering van beleidsprocessen wordt de grens van het object
van studie veelal bepaald door een beleidsprogramma van de overheid.
Een begrenzing vanuit het perspectief van actoren in de samenleving
kan uiteindelijk de legitimiteit van overheidsoptreden bevorderen.

4. Produktgericht milieubeleid dient in belangrijke mate te bestaan uit het
stimuleren van alternatieve technologische trajecten.

5.   Op grond van eigen ervaring onderschrijft de auteur van dit proefschrift
de stelling van Kickert dat het politieke model van besluitvorming voer
is voor de cynisch ingestelde wetenschapper. Hij hoopt de grenzen van
paranoia niet te hebben overschreden. (W.J.M. Kickert, 1991: 13)

6.    De afstand tussen de moderne speltheorie en de bestudering van strategi-
sche beleidsvorming is nog altijd te groot.

7.   In de studie van milieuvraagstukken is het soms moeilijk onderscheid te
maken tussen wetenschap en ketenschap.

8.  De laatste jaren verschilnen vrijwel uitsluitend artikelenbundels waarin
de redacteuren de onstuimige voortgang van de economische sociologie
bejubelen. In combinatie met het feit dat in de afgelopen jaren geen
handboek is verschenen, geeft dit aanleiding toI het vermoeden dat de
richting waarin dit vakgebied zich ontwikkelt onduidelijk is.

9. Third Stone from the Sun.
( imi Hendrix: Axis: Bold as Love (1967))

10. Wellicht is het succes van het post-modernisme in Nederland mede te
verklaren uit de toename van het aantal wetenschappelijk medewerkers
dat een tijdelijke aanstelling heeft.
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