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XII Woord vooraf 

theorievorming en de toepassing ervan op milieu-onderwerpen. De uitge
breide literatuurverwijzingen bieden de gei:nteresseerde lezer ruime mo
gelijkheden om zich verder in het onderwerp te verdiepen. 

1 C.J.H. MIDDEN EN G.C. BARTELS 

Het milieu, een kwestie van 
mensenwerk 

1.1 lnleiding 

De degradatie van ons fysisch leefmilieu neemt hand over hand toe: kli
maatbedreigende C02-emissies door verbrandingsprocessen in industrie, 
huishouden en transport, een dunner wordende ozonlaag door CFK-ge
bruik; aftakelende ofweggekapte bossen over de gehele wereld, een enorm 
stijgende afval- en mestproduktie, een afname van soorten in flora en fau
na. In vele rapporten is de problematiek uitgebreid beschreven. Waar het 
om gaat is, dat de ecologische draagkrachtgrenzen in zicht komen en dat 
essentiele functies voor mensen niet meer vervuld kunnen worden als zij 
niet weten terug te keren naar een cultuur die past binnen een zichzelfin
standhoudend en regulerend ecosysteem. Het behoort tot de natuurlijke 
reacties van mensen en dieren om op een bedreiging te reageren met ver
hoogde waakzaamheid en een neiging de bedreiging weg te nemen of te 
ontvluchten. Toch blijkt deze reactie niet altijd op te treden. 
De meeste mensen zien in dat indien het fysisch leefmilieu wordt be
dreigd, dit ook een bedreiging voor de mens kan gaan vormen. De laatste 
jaren is het milieu uitgegroeid tot maatschappelijk probleem nummer een, 
zo leert ons menige opiniepeiling. De bevolking beoordeelde het milieu
probleem de afgelopen jaren als belangrijker dan bijvoorbeeld criminali
teit, werkloosheid of AIDS. Zij wordt aangespoord om een eigen bijdrage aan 
de verbetering van het milieu te leveren. Op bepaalde onderdelen zijn wel 
degelijk positieve veranderingen waarneembaar, maar het tempo is nog te 
laag en de omvang in veel gevallen nog te gering. Evaluaties, nationaal en 
internationaal, voeren bewijzen aan dat de toestand van het milieu verder 
verslechtert. 
Tijdens de internationale milieuconferentie van de Verenigde Naties de 
'Earth Summit' in Rio de Janeiro in 1992 werd duidelijk dater nog enor
me obstakels zijn om te komen tot veranderende consumptiepatronen 
(Johnson, 1993). Westerse landen, de Verenigde Staten voorop, waren 
nauwelijks bereid de westerse leefstijl aan de kaak te stellen. W el bleek er 
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overeenstemming over de conclusie dat in alle Ianden ontwikkelde ofniet 
consumptiepatronen die milieu-effecten beperken, be~orderd moeten wor~ 
den en dat meer kennis noodzakelijk is over de rol van consumptie en de 
vraag hoe duur~ame consumptiepatronen tot stand te brengen. De relatie 
tuss~n p~odukt1e en. consumptie, milieu, technologische aanpassing en 
vermeuwmg, econom1sche groei en demografische factoren zou daarbij ge
analyseerd dienen te worden. Er werd geconstateerd dater behoefte is aan· 
een nieuw welvaartsconcept, waarbij een hoge levensstandaard gereali
seerd kan worden, die ook in (!Vereenstemming is met het draagvermogen 
van de aarde. 

1.2 Milieu als gedragsvraagstuk 

Een analyse van de milieuproblematiek kan vanuit diverse invalshoeken 
geschieden. Vooral de biologische, ecologische, technische invalshoeken 
hebben. tot op heden veel aandacht gekregen. Toch ligt aan de milieupro
blematlek een fundamenteel maatschappelijke oorzaak ten grondslag, 
waar ook de sleutel voor oplossingen gezocht kan worden. Als het milieu
probl~em verklaard moet worden, wordt al heel gauw gewezen op de in
dustne en onze ontaarde technologie. Deze worden daarbij vaak als een 
soort autonome verschijnselen afgeschilderd, waar we als mensen ver 
vanaf staan als~f, zoals Thoenes (1990) het uitdrukt, onze produktie-ap
paratuur op hol1s geslagen. De kern is dat het milieuvraagstuk wordt ver
oorzaakt door menselijke gedragskeuzes. Talloze keuzes, meer en minder 
bew~ste, over een diversiteit aan onderwerpen zoals vervoerswijzen, pro
duktieprocessen, legale en illegale afvalproduktie en het aanschaffen van 
consu~ptiegoederen. Milieubewuste produktontwikkeling zal pas echt 
m?gehJk worden als de consument daarvoor openstaat en in staat en be
reid is om te discrimi~eren tussen milieuvriendelijke en milieuschadelij
ke produkten. Oplossmgen van het milieuprobleem vereisen andere ge
drag~keuzes. Psychologische inzichten kunnen gebruikt worden om ge
dr~tpngen te analyseren en strategieen te ontwikkelen, die milieuvrien
deliJk gedrag bevorderen. Milieugedrag kan worden omschreven als de 
verzameling van menselijke gedragingen die effect hebben op de kwaliteit 
van het fysieke leefmilieu. Het begrip milieugedrag valt onder te verdelen 
naar rollen w~arin mensen milieugedrag vertonen, zoals consument, pro
ducent, techmsch ontwerper en politiek actor. 
De rol van consument staat centraal in dit hoek. Als consument neemt 
men voo~durend aankoopbeslissingen met milieugevolgen (bijvoorbeeld 
ten aanz~e~ van ver?akking~materiaal, gebruikte grondstoffen tijdens 
vervaard1gmg, energieverbrmk van het apparaat); bij het gebruik van 
produ~ten (bijvoorbeeld emissies van de open haard of de energiecon
sum~tie van de wasmachine); bij het afdanken van produkten, zoals het 
sche1den van afvalsoorten, en het tijdstip van vervanging (bijvoorbeeld de 
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'psychologische' levensduur van produkten- erop uitgekeken zijn - wordt 
belangrijker ten opzichte van de technische levensduur). 
Als ondernemer ziet men zich op vergelijkbare wijze geconfronteerd met 
milieugevolgen. Het milieu speelt een rol bij investeringsbeslissingen, bij
voorbeeld over energiezuinige produktiemachines, of over de toepassing 
van milieubelastende stoffen; bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke 
produkten, tijdens het produktieproces, via het energiezuinig gedrag van 
de werknemers en bij afvalpreventie en hergebruik van grondstoffen. Een 
belangrijke rol is die van de technisch ontwerper. Hij ontwerpt produkten 
en maakt daarbij ingrijpende keuzes ten aanzien van de te gebruiken ma
terialen, het noodzakelijke produktieproces en de milieukenmerken die 
samenhangen met het gebruik van het produkt, zoals de energie-efficien
tie en de duurzamnheid en die aan het eind van de produktlevenscyclus 
tot dispositie leiden of hergebruik mogelijk maken. Een vierde rol is die 
van politiek actor. Milieubeheer is onmogelijk op een }outer individueel ni
veau. Collectieve beslissingen en beleidsvoering door overheden, bedrij
ven, gezinnen en andere groepen, zoals belangengroepen zijn noodzakelijk 
om tot milieubeheer te komen. Individuen zijn actoren die een rol spelen 
bij dergelijke beslissingen. Het belang van het milieugericht politiek ge
drag laat zich illustreren door bijvoorbeeld de politieke besluitvorming 
over het reiskostenforfait, rekening rijden, brandstoftarieven en elektrici
teitscentrales. Een bedrijf dat zich milieuvriendelijker wil gedragen, kan 
dat niet zonder de medewerking van werknemers. Ook op het niveau van 
het huishouden vinden tal van groepsbeslissingen plaats die milieuconse
quenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan de regulering van het verwar
mingssysteem, de aanschaf van apparatuur of de locatie van een nieuwe 
woning. 

1.3 Beoordeling van milieurisico's 

Reacties op dreiging verlopen meestal via twee hoofdstappen (zie bijvoor
beeld de stresstheorie van Lazarus, 1966): a . de beoordeling van de drei
ging en b. het zoeken naar geschikte oplossingen. De beoordeling van de 
dreiging is van groot belang voor de aard van de reactie erop. Onzekerheid 
of onderschatting zullen reacties verzwakken. Overschatting kan reacties 
verhevigen. De relatie is echter niet aileen in deze logische richting uit te 
leggen. Het blijkt dat de beoordeling van dreiging tevens afhankelijk is 
van de geanticipeerde reactie. Voor de burger, die onaangename milieu
maatregelen op zich af ziet komen, heeft een onderschatting van milieu
risico's aantrekkelijke kanten. Zo onstaat een moeilijk te doorbreken 
vicieuze cirkel. 
Sommige vormen van milieuverontreiniging zijn op een of andere manier 
goed waarneembaar, zoals stank, afval en lawaai, terwijl andere vormen 
niet of nauwelijks waarneembaar zijn voor burgers. In heel veel gevallen 
gaat het bij de niet of nauwelijks waarneembare vormen van milieuver-
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ontreiniging om een zware belasting van het milieu, bijvoorbeeld veront
reiniging door zware metalen, het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag. 
Effecten zijn bovendien vaak zeer vertraagd en geografisch op afstand. De 
niet waarneembare dimensie van het milieuprobleem maakt het als het 
ware tot een symbolisch probleem, dat een eigen leven leidt in de hoofden 
van mensen. Ret roept de vraag op hoe dergelijke problemen door de pu
blieke opinie, door de massamedia, door de veroorzakers en tenslotte door 
degenen die beleidsverantwoordelijkheid dragen, uiteindelijk beoordeeld 
worden. Dan blijkt hoe kwetsbaar het milieuprobleem in de perceptie van 
de verschillende betrokken partijen is en hoe belangrijk de betrokkenheid 
van de bevolking bij de milieuproblematiek. 

Een eeuw geleden bestond er een veel duidelijker relatie tussen het feno
meen milieuverontreiniging en de directe waarneming daarvan dan mo
menteel. Toentertijd zou het absurd zijn geweest om mensen door middel 
van voorlichting bewust te maken van een of andere vorm van milieuver
ontreiniging; het stonk gewoon, je werd gehinderd, je rook het, je zag het 
en je hoorde het. Tegenwoordig gaat het om milieuproblemen die in veel 
gevailen onzichtbaar zijn, maar waarvan men zich toch bewust moet zijn 
om er iets aan te kunnen doen. Opdat het betreffende probleem op de po
litieke agenda een plaats krijgt en die kan behouden. Een essentiele vraag 
is dan ook hoe je mensen toch bewust kunt maken van een onzichtbaar 
probleem en ze vervolgens zover kunt krijgen dat ze in principe op vrij
willige basis mee helpen aan de oplossing van het probleem in kwestie. 
Ret mag duidelijk zijn dat een dergelijke uitdaging een zware wissel trekt 
op de geloofwaardigheid van degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van het milieubeleid. 
In deel1 van dit hoek komt de eerste hoofdvraagaan de orde: hoe ervaren 
en beoordelen mensen milieurisico's en -verontreiniging. In hoeverre is 
deze beoordeling accuraat? Hoe gaan mensen om met de inherente onze
kerheden? Uiteengezet zal worden dater cognitieve beperkingen, motiva
tionele barrieres en situationele factoren die een accurate beoordeling 
kunnen belemmeren. 
Milieubelasting kan ook leiden tot hinder. Hinder is een belangrijk nega
tief effect van milieu-aantasting. Om beleidsmatig in te kunnen grijpen op 
hinderverschijnselen is het nodig een helder begrip te ontwikkelen en dit 
meetbaar te maken om maten en normen te kunnen vaststeilen. Hinder 
blijkt lastig te conceptualiseren. Toch gaat de eerste Hinderwet terug tot 
het begin van de 19e eeuw. 

Al in 1810 vaardigde keizer Napoleon een decreet uit, waarin onder meer 
werd voorgeschreven dat een vergunning nodig was voor het voeren van 
een bedrijf(Brugmans, 1961). Ret keizerlijk decreet kende een drietal ca
tegorieen van inrichtingen: bedrijven die aileen op een bepaalde afstand 
van de woonbebouwing mochten worden gevestigd op een door de overheid 
aan te wijzen plek; voorts inrichtingen die aileen in de buurt van wonin-
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gen mochten worden opgericht als vaststond dat zij geen ernstig gevaar of 
hinder konden veroorzaken, en tenslotte inrichtingen, die geen hinder of 
gevaar konden veroorzaken voor de woonomgeving en in de bebouwde 
kom gevestigd konden worden. Opmerkelijk is, dat het keizerlijk decreet 
aan het verlenen van een vergunning, de voorwaarde verbond dat eerst bij 
de omwonenden gei:nformeerd moest worden naar eventuele bezwaren te
gen het vestigen van een fabriek of inrichting. In het Koninklijk Besluit 
van 1824 werd geregeld dat van eventuele bezwaren van omwonenden 
proces-verbaal moest worden opgemaakt. Toestemming tot het oprichten 
van een bedrijfwerd daarom soms onder voorwaarde gegeven. 
Hoewel de Hinderwet van oudsher de wet is geweest die als oogmerk had 
de omgeving te beschermen tegen hinder, schade en gevaar, heeft zij in te
gensteiling tot de veiligheidswetgeving niet in aile opzichten gelijke tred 
gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. Een moeilijkheid die 
zich daarbij voordeed en zich op een aantal beleidsterreinen nog steeds 
voordoet, is de begrippen gevaar, schade en hinder te operationaliseren; 
dat wil zeggen ze meetbaar en vergelijkbaar te maken, opdat daarover een 
beoordeling kan plaatsvinden ten behoeve van het verlenen van vergun
ningen. Dit alles op basis van een besluitvormingsprocedure, waarin ook 
de standpunten, opvattingen en oordelen van burgers zijn verdisconteerd. 
Op het gebied van de bestrijding van geluidshinder is men er in geslaagd 
de begrippen schade en hinder te operationaliseren en in wetgeving te ver
talen. Een stuk lastiger is echter het vinden van een doelmatige operatio
nalisatie van het begrip gevaar. Dit heeft onder meer geleid tot knelpun
ten in het beleid en in het bijzonder in de wetgeving en de besluitvorming 
met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten die een gevaar voor de 
woonomgeving opleveren. Een actueel voorbeeld daarvan is de uitbreiding 
van Schiphol. 
De ontoereikende operationalisatie van centrale begrippen uit de Hinder
wet viel merle te verklaren uit een gebrekkige onderbouwing van deze be
grippen. Ret onderzoek dat binnen de sociale wetenschappen ter hand is 
genomen naar de perceptie en beoordeling van risico's heeft zeker een bij
gedrage geleverd aan een betere invuiling van het begrip gevaar. 
Ret ontstaan van knelpunten in het beleid is echter niet aileen toe te 
schrijven aan ontbreken van een operationalisatie van het begrip gevaar, 
maar ook aan sneile technologische ontwikkelingen. Kenmerkend voor de 
technologische ontwikkeling, vooral tijdens de afgelopen twintig jaren, is 
de grootschaligheid waarmee industriele, maar ook dienstverlenende ac
tiviteiten gepaard gaan. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de Betuwe
lijn, de keuze voor een traject van de hoge snelheidstrein, wegenaanleg, 
gaswinning in de W addenzee, scheepvaartroutes op de N oordzee, lucht
corridors hoven stedelijke gebieden en de discussies rond de chloortrein. 
Grootschaligheid is ook kenmerkend voor de chemische en petrochemi
sche procesindustrie, waarin Nederland een, in vergelijking met andere 
gei:ndustrialiseerde landen, vooraanstaande plaats heeft kunnen inne
men. Deze ontwikkelingen brachten met zich mee dat zich een omslag vol-
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trok van risico's met een grote kans op relatief geringe gevolgen, naar ri
sico's met een kleine kans op omvangrijke gevolgen, waarbij de factor 'be
heersbaarheid' sterk in belang toenam. De overheid heeft in het verleden 
onvoldoende, maar vaak ook niet tijdig, kunnen inspelen op de gevolgen 
van deze omslag, ondanks wijzigingen in de Hinderwet. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt uiteengezet hoe diverse vormen van hin
der bestudeerd kunnen worden en op welke wijze bruikbaar beleidsin
strumentarium afgeleid kan worden. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht 
geboden van de kennis die is ontwikkeld over de perceptie van risico's, de 
aanvaardbaarheid van risico's en de implicaties daarvan voor besluitvor
ming en overheidsbeleid. In aansluiting daarop wordt in hoofdstuk 5 in
gegaan op risicocommunicatie onder meer via de berichtgeving in dagbla
den en de effecten daarvan op de perceptie en beoordeling van risico's. 
De beoordeling omtrent de kwaliteit van het milieu hoeft zich niet aileen 
in het negatieve vlak af te spelen. De positieve waarde van het milieu is 
een onderbelicht element, waarschijnlijk omdat het belang nogal klakke
loos wordt verondersteld. Toch zijn op dit punt belangrijke waarderings
verschillen waarneembaar, die kunnen doorwerken in de bereidheid om te 
'offeren' voor milieubescherming. Zo kan men aanzienlijke waarderings
verschillen constateren ten aanzien van de aantasting van hei en naald
bossen, onder meer omdat sommigen menen dat deze flora niet authentiek 
N ederlands is. Soortgelijke verschillen kunnen optreden bij bijvoorbeeld 
ingrepen in de vaderlandse natuur voor de aanleg van nieuwe spoorweg
tracees. In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet op welke wijze het natuurlijk 
milieu een waarde vertegenwoordigt, waarbij een verband wordt gelegd 
met de stedelijkheid van de woonomgeving. 
In deel2 van dit hoek komen de oplossingen aan bod en de mogelijkheden 
voor de sturing van gedrag. 

1.4 Vier oplossingen 

Veranderingen in milieu-effecten van consumptie kunnen globaal op vier 
manieren tot stand komen: a. door efficientievergroting, b. door substitu
tie, c. door gebruiksverandering en d. door leefstijlverandering (Joerges & 
Olson, 1983). 
De vier manieren hebben een oplopend niveau van ingrijpendheid. Effi
cientievergroting verwijst bijvoorbeeld naar het zuiniger maken van auto
motoren of een rendementsvergroting van cv-ketels. Substitutie houdt in 
dat hetzelfde doel op andere wijze gerealiseerd wordt, door bijvoorbeeld 
een elektrische auto in plaats van die met benzinemotor te ontwikkelen· 
zonneboilers in plaats van gasboilers; verpakkingen die geschikt zijn voo; 
hergebruik; kunststofk.ozijnen in plaats van hardhouten kozijnen. Ge
bruiksverandering betekent onder andere een selectiever gebruik van de 
auto, een attent beheer van het verwarmingssysteem, het scheiden van af-
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valcomponenten. De meest ingrijpende verandering betreft echter de le~f
stijlverandering. Hieronder valt telematisch werken, de auto. de d~ur mt, 
geen vliegvakantie maar een fietsvakantie en tenslotte voedmg d1e tege-

moetkomt aan duurzaamheidscriteria. 
Hoewel met de eerste drie vormen aanzienlijke verbeteringen te realise-
ren zijn, wordt zoals hiervoor aangeduid toch vrij algemeen verondersteld 
dat leefstijlaanpassingen onontkoombaar zijn. Aileen dan kunnen we ko
men tot structurele preventie van milieuschade, hetgeen verre de voor
keur geniet hoven de zich herhalende noodzaak ~an curatie~ .beleid bij 
dreigende milieurampen. In hoeverre zijn dergehJke belangnJke maat
schappelijke veranderingen realiseerbaar, hoe lang zouden we daarvoor 
nodig hebben en wat komt daarbij kijken? 

1.5 Consumptie en prioriteit 

Thoenes (1990) beschrijft in een essay voor de Commissie Lange Termijn 
Milieubeleid een aantal aspecten van een dergelijk veranderingsproces. 
Ret denken over cultuur als een bewust gewild en ontworpen produkt 
staat nog niet eens in kinderschoenen. Ret modale westerse consumpti~
patroon lijkt uitermate stabiel en vanzelfspreke~d. Volgens Thoenes lS 
het maar voor een klein deel als een antropolog1sch oergegeven te be
schouwen. Heel veel van ons verbruik is geen levensnoodzaak, maar iets 
waar we voor gekozen hebben; bijvoorbeeld de grootte van onze woningen 
die onvergelijkbaar is met die in Japan; onze mobiliteit is de laatste de
cennia enorm toegenomen. Deze bewering van Thoenes wordt onder
steund door bestaande theorieen over behoeften. Er zijn geen behoeften
theorieen die stellen dat de huidige consumptie van materiele goederen 
onontkoombaar is. Veel meer lijkt er sprake van een behoefte die geba
seerd is op sociale vergelijking. Vergelijking van bezit met. anderen be
paalt het satisfactie- of deprivatiegevoel. Als ons consumptiepatroon ge
zien kan worden als onderdeel van ons cultuurpatroon, iets waar we zelf 
deel aan hebben en door ons gedrag in stand houden, dan is het in princi
pe ook veranderbaar. Ret is echter stevig verankerd e~ gebouwd op diep 
ingesleten gewoonten, waarden en normen. Van belang 1s dat we leren be
grijpen wat ons drijft tot steeds groeiende consumptie, ondanks dat we de 

milieurisico's zien toenemen. 
Veel behoeftentheorieen zijn betrekkelijk gedateerd en niet empirisch on-
derbouwd. De hierarchie van Maslow (1954) is ongetwijfeld een van de 
meest invloedrijke geweest. Engel en Blackwell (1990) hebben de be
staande consumentenbehoeften samengevat en bieden een overzicht va~ 
acht categorieen: 1. fysiologische behoeften, zoals honge~. en dorst, do~l
neren en hebben prioriteit; 2. veiligheid en overleving (blJVOorbeeld .vmhg 
wonen en verplaatsen); 3. liefde en geaccepteerd worden; 4. succes m h~~ 
bereiken van persoonlijke doelen (veel produkten pretenderen daaraan biJ 
te dragen); 5. macht en beheersing (technologie biedt extra vermogen om 
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onze omgeving te beheersen, bijvoorbeeld elektrisch gereedschap); 6. zelf
expressie (ons bezit en consumptiegedrag maken duidelijk wie en wat we 
zijn, bijvoorbeeld via kleding); 7. orde en begrip (onder meer behoefte aan 
informatie, scholing, literatuur en reizen); 8. afwisseling (behoefte aan 
nieuwe produkten en ervaringen, maar ook aan wisselende omgevingen). 
Dit overzicht maakt duidelijk waarom consumptie zo belangrijk is . Het 
overzicht suggereert echter ook dat consumptie geen doel op zichzelf is, 
maar meer algemene doelen dient, zoals sociale erkenning, beheersing, 
veiligheid en afwisseling. Vanuit de behoeftentheorie gezien is de weg via 
alsmaar toenemende consumptie slechts een benadering. Onderzoek naar 
de herkenbaarheid van consumptiepatronen en de haalbaarheid van ver
schuivingen in de richting van duurzame ontwikkeling is zeer nodig, maar 
er is nog weinig naar buiten gebracht. 

1.6 Technologie of gedrag? 

Bij sommige oplossingen ligt het aangrijpingspunt bij de technologie. Met 
name geldt dit voor efficientievergroting en substitutie. Bij gebruiksveran
dering en leefstijlverandering is meer het gedrag het aangrijpingspunt. 
Tach is de vraag 'technologie of gedrag?' eigenlijk onterecht, want deze sug
gereert een tegenstelling die alleen schijnbaar bestaat. Hiervoor hebben we 
geconstateerd dat het versluierend is om de oorzaak van de milieu-aantas
ting aan de technologie te wijten, omdat uiteindelijk keuzes van producen
ten en consumenten uitmaken ofprocessen en produkten milieuvriendelijk 
zijn of schade veroorzaken. Bij het zoeken naar een oplossing geldt hetzelf
de uitgangspunt. Technologische ontwikkeling is afhankelijk van de stu
ring die eraan gegeven wordt. Indien de consument selectiever is bij de 
aanschafvan milieurelevante produkten zal dit sterke effecten hebben op 
de markt. Er is dan sprake van een zich wederzijds versterkende ontwik
keling. Een sterke stimulans voor producenten vanuit de markt versnelt en 
vergroot de ontwikkeling van milieuvriendelijke produkten. Voor de con
sument wordt het vervolgens weer gemakkelijker zich tot de goede pro
dukten te bekeren. In andere woorden: de technologie creeert in belangrij
ke mate de randvoorwaarden voor een milieubewuste consument, maar an
dersom moet de technologie wel de kans krijgen zich te ontwikkelen en te 
verspreiden. De acceptatiebevordering van nieuwe duurzame technologie 
is daarom een cruciaal element in de bevordering van duurzame consump
tiepatronen. Op dit punt doen zich veel knelpunten voor omdat nieuwe 
technologieen nu eenmaal economische risico's inhouden, in aanvang duur 
kunnen zijn en zich een markt moeten veroveren. Voor milieutechnologie 
geldt dit dikwijls a fortiori omdat de voordelen ervan lang niet altijd de in
dividuele producent of consument, maar voora.l het milieu moeten dienen. 
Dan manifesteert zich de valkuil die het milieuvraagstuk kenmerkt: het so
ciaal dilemma ofwel zoals Hardin (1968) het in zijn klassieke artikel noem
de: de 'tragedy of the commons'. In hoofdstuk 7 wordt dit dilemma be-
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schreven. Het maakt helder waarom het milieuprobleem niet gemakkelijk 
oplosbaar is, ondanks dat iedereen de noodzaak er wel van inziet. Vanuit 
dit theoretisch paradigma zien we ook dat het milieuvraagstuk als een 
grootschalig dilemma niet oplosbaar is zonder een regulerende overheid, 
die beleid voert dat het collectief goed beschermt. 

1.7 Sturing van consumentengedrag 

Wil de overheid slagen in haar milieubeleid dan dient ze te beschikken 
over effectieve instrumenten. Er zijn hele reeksen van instrumenten be
schikbaar om maatschappelijke doelen te bereiken. Ze kunnen betrekking 
hebben op het ontwikkelen en implementeren van (technische) oplossin
gen, of op gedragsverandering (bijvoorbeeld met betrekking tot energiebe
sparing of afval). Instrumenten kunnen ook gericht zijn op het vergroten 
van mogelijkheden van doelgroepen om vanuit eigen verantwoordelijk
heid wat aan het milieu te doen. Regulerende instrumenten beogen het ge
drag in bepaalde banen te leiden. Ze zijn echter niet in alle gevallen ex
clusief gericht op het veranderen van een bepaald gedrag of op het imple
menteren van een bepaalde oplossing, maar ook op het veranderen van de 
omgeving(sfactoren) waarbinnen dat gedrag, of die oplossing, tot stand 
moetkomen. 
Er wordt vaak een onderscheid aangebracht tussen directe en indirecte re
gulering. Bij indirecte regulering wordt uitgegaan van de eigen verant
woordelijkheid van de doelgroep. Dat betekent dat de doelgroepen de 
ruimte geboden wordt om zelf tot een milieuvriendelijke afweging en op
lossing te komen. Sociale en psychologische factoren vormen als het ware 
een tussenstation tussen een uitgevaardigde maatregel enerzijds en het 
gedrag anderzijds. 
Directe regulering is een vorm van regulering die overeenkomstig de be
doelingen van de wetgever direct op het gedrag inwerkt, zonder de tus
senkomst van de persoon als denkend en beslissend individu. De overheid 
veronderstelt een mechanische relatie tussen maatregel en gedrag. Zo be
weert Schuyt (1991) dat onder invloed van straffen en beloningen burgers 
normconform gedrag gaan vertonen of hun gedrag gaan ombuigen in de 
richting van de gestelde norm. Een typisch voorbeeld daarvan is wetge
ving. Bij de meeste wetten, zoals het burgerlijk recht, het strafrecht, de 
verkeerswetgeving en de belastingwetgeving, komt het er in het kort op 
neer, dat individuele leden van de samenleving zich aan de wet dienen te 
houden. Als dat niet gebeurt loopt het individu de kans getroffen te wor
den door in de wet omschreven sancties. Van een vrije keuze, ofwel van 
zelfregulering, is volgens de letter van de wet dan ook geen sprake. Tach 
kan de burger wel degelijk zelf kiezen. Een voorbeeld van het tegendeel 
kan dat verhelderen. Dat is de calculerende burger, die de pakkans in zijn 
overwegingen meeneemt, alvorens hij overweegt een wettelijk gebod of 
verbod op te volgen of aan de laars te lappen. Een nog beter voorbeeld hier-
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van is dat iedere Nederlander de wet behoort te kennen. Blijkbaar veron
derstelt de wetgever zelf een cognitief proces. 

1.8 Omgeving, persoon en gedrag 

Een fundamentele vraag uit de sociale wetenschappen is hoe gedrag tot 
stand komt en wat de belangrijkste bei:nvloedende mechanismen zijn. 
Sommige psychologen, zoals Skinner (1971) in zijn reinforcement-benade
ring, wijzen op een dominante gedragsbepalende factor. Dat zijn de ge
dragsgevolgen. Het gedrag wordt in zijn visie gevormd en behouden door 
de gevolgen die het voor de betreffende persoon heeft. Die gevolgen wor
den, of ze nu positief of negatief zijn, in iedere cultuur voortdurend be
krachtigd en bevestigd (reinforcement). Daartoe beschikt iedere cultuur 
over een reservoir aan straffen en beloningen. Welke straffen en belonin
gen op een gegeven moment in een samenleving opgeld doen, is cultureel 
bepaald en kan zelfs per subcultuur verschillen. 
Skinner (1986) verbond aan de manier om gedrag te veranderen een on
dubbelzinnig advies; wanneer je het gedrag van mensen wilt veranderen 
dan moetje de omgeving, waarbinnen mensen handelen, veranderen. Dat 
betekent een verandering van de sociale omgeving en de geldende cultuur 
in een cultuur die voorziet in adequate reinforcers voor het gedrag. Gedrag 
dat bekrachtigd wordt, zal namelijk een grotere kans hebben herhaald te 
worden. 

Bandura (1978) maakt een onderscheid tussen de omgeving, de persoon en 
het gedrag. Omgeving, persoon en gedrag(sgevolgen) vormen een triade en 
bei:nvloeden elkaar constant. In het ene geval zal het gedrag van invloed 
zijn op de omgeving of op de persoon, terwijl in het andere geval het juist 
de omgeving is die invloed uitoefent op het gedrag of op de persoon. Het 
gedrag is bijvoorbeeld van invloed op de omgeving wanneer men door een 
imago, dat men zichzelf heeft aangemeten, de sociale omgeving zodanig 
wil bei:nvloeden dat die van houding verandert. 

De benadering van Bandura is door Peter en Olson (1987) toegepast bin
nen een marketingtheorie die zij hebben ontwikkeld ten behoeve van de 
analyse van consumentengedrag. Peter en Olson hebben het triademodel 
gegoten in de vorm van een wiel, waarbij marketing en beleid op ieder vlak 
van het wiel hun invloed doen gelden. Marketing en beleid kunnen heiden 
als een externe stimulus voor de consument opgevat worden en kunnen 
dus tot de omgevingsfactoren gerekend worden. Het maakt hier niet uit 
welk element van de triade primair bei:nvloed wordt; de persoon, het ge
drag of de omgeving. 
Dit model is bruikbaar o~ de rol van de consument als een actief en soms 
passief selecterend individu te verduidelijken, mede waardoor beter be
paald kan worden wat de effectiviteit van het beleid is. Bovendien laat het 
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. . en ten die onder de noemer van directe re-
triad~model zten dat de mstrumd e~r als tussenstation laat fungeren en 

~~er:n:e;:~~e:~~~ ~::~:1~~; 0~ ~e sociale omgeving doen gelden. 

1.9 Het triademodel 

1 (1990) dt in de notitie instru-
In het Nationaal Milieubeleidspla~-p us wor k Aan de hand 

. ""f van mstrumenten gespro en. 
mentanu~ over ~lJ 1 gr~~f-~~en dat geen enkele van de beleidsinstrumen
van het tnademo e za lJ lt een directe invloed op het gedrag (G) 
ten die in een van de:edi~oeptend~: kan lopen via (opvattingen van) de per
heeft echter wel een m rec e, 
soon (P) of via de omgeving (0). 

1. Informatie-overdrac~t . ht k nis- houdings- en intentieverbe-
Voorlichting en educatle: gene op en ' 
tering van individuen: P--; G--; 0. 

Voorbeeld stellen: ge:icht op ~nt1entie- e~ ge~::1::~~::e:~::r,;~;::!:~! 
van een verandenng ln de socta e omgevmg, 
van instellingen en bedrijven: 0--; p--; G. 

2. Afspraken op basis van vrijwilligheid sakkoorden en convenanten: 
Privaatrechtelijke overeenkomste~\ best~~r s van partijen in een sociaal 
gericht op een wijziging in de fisocla ~-posl ~: het netwerk verandert: 
netwerk, waardoor de con Igura le v 

0 --; P --; G. 
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3. Financiele prikkels 
Subsidies en regulerende heffingen: via de aanbodkant gericht op de bei:n
vloeding van onder meer concurrentieverhoudingen waardoor de posities 
van ondernemers ten opzichte van elkaar zich wijzigen. Dat kan tot gevolg 
hebben dat de kosten- en batenafureging van bijvoorbeeld hergebruik ver
andert: 0 ~ P ~ G. 
lndien financiele prikkels gericht zijn op de consument, bijvoorbeeld door 
middel van subsidies voor duurzame produkten, dan worden individuele 
actoren rechtstreeks bei:nvloed: P~ G ~ 0. 

4. Directe regulering 
Gericht op het beperken van vrijheid in handelen door het geven van 
rechtstreekse wettelijke voorschriften voor bepaalde milieubelastende ac
tiviteiten van burgers en bedrijven: P ~ G ~ 0 (overeenkomstig de be
doeling van de wetgever is de volgorde: G ~ P ~ 0). 

5. Andere vormen van regulering 
Verantwoordingsverplichting, zorgplicht, informatieverplichting en risi
co-aansprakelijkheid: gericht op het versterken van het verantwoordelijk
heidsbesef: P ~ G ~ 0. 

Roewel deze instrumenten volgens het Nationaal Milieubeleidsplan-plus 
primair bedoeld zijn om het gedrag te bei:nvloeden, is het interessant om 
vast te steilen dat zij voornamelijk een indirecte werking hebben op het 
gedrag. Ret triademodel verheldert die opvatting. 
Overigens is het opvailend dat instrumenten op het vlak voorzieningen en 
situationele ingrepen in de omgeving, in het NMP-plus ontbreken. Temeer 
opvailend, omdat het ministerie van VROM niet aileen verantwoordelijk is 
voor het milieubeleid, maar ook voor het ruimtelijke ordeningsbeleid in 
ons land. Ruimtelijke ordening, misschien beter te benoemen als ruimte
lijke inrichting, is, zoals in hoofdstuk 6 geschetst wordt, bij uitstek een in
strument om situaties te creeren die milieuvriendelijk gedrag in de hand 
werken en milieu-onvriendelijk gedrag belemmeren; in analogie met de 
inrichting van een winkel en de situering van produkten op de winkel
schappen. De plaats op het schap bepaalt in belangrijke mate welke pro
dukten wel en welke niet in het oog vailen van de consument en vervol
gens gekocht worden. 
Situationele omstandigheden vormen vaak een heel belangrijke gedrags
bepalende factor, zoals het autoluw maken van binnensteden en het be
schikbaar stellen van GFT-containers. Ret is maar al te vaak voorgekomen 
dat een kwalitatief goed produkt het uiteindelijk toch niet redde in de 
markt, omdat de distributie stagneerde, de plaats in de winkel onopval
lend was, de promotie van het produkt ondoelmatig was of omdat het win
kelpersoneel de verkoop onvoldoende onders.teunde, zoals in hoofdstuk 12 
aan de orde komt. De marketingmix wordt dan ook als een totaalconcept 
beschouwd en toegepast. Waarbij ervan uitgegaan wordt dat de elemen-
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ten 'product, p~ice, promotion en place' in onderlinge wisselwerking met 
elkaar staan en de zwakste schakel de sterkte van de gehele keten be
paalt. 
Dergelijke beginselen gelden ook voor de beleidsmix, die in het overheids
beleid gehanteerd wordt. De steilige indruk bestaat dat instrumenten van 
overheidsbeleid nog te vaak als op zichzelf staand bekeken worden. De 
werking is echter aileen goed te beoordelen door te kijken naar de doelen, 
waar ze voor ingezet worden, de doelgroepen waar ze zich op rich ten en de 
concrete context waarbinnen deze instrumenten fungeren, waarbij tech
nische, sociaal-economische, juridische en culturele omgevingsfactoren de 
haalbaarheid en effectiviteit ervan bepalen. 

1.10 Aantrekkelijkheid van beleidsinstrumenten 

Dwangstrategieen zijn om diverse redenen, waaronder uitvoerbaarheid, 
kosten, handhaving, legitimiteit en, niet in de laatste plaats, het ontbre
ken van reinforcers, relatief onaantrekkelijk. Vrijwillige strategieen, zoals 
afspraken en communicatiestrategieen, zijn in die opzichten vaak aan
trekkelijker. Een probleem kan echter liggen in het gebrek aan effect. Fi
nanciele instrumenten nemen een tussenpositie in: ze zijn 'vrijwilliger' 
dan de dwanginstrumenten. Ten opzichte van de puur-vrijwiilige instru
menten lijkt de effectiviteit hier meer gewaarborgd, maar op factoren als 
invoering, uitvoering en legitimiteit scoren ze ongunstiger. Vooral voor de 
grootschaliger onderwerpen waarbij sprake is van een duidelijke belan
gentegensteiling, zuilen vrijwiilige strategieen aanvuiling behoeven. 
Twee andere factoren blijken in experimenteel onderzoek van belang ten 
aanzien van de effectiviteit van vrijwillige strategieen: de schaal en de 
complexiteit van het verdeelprobleem. Op de kleinschalige niveaus valt 
van coordinatie en communicatie meer te verwachten dan op grootschalig 
niveau. Zeker als het verdeelprobleem relatief eenvoudig is en consensus 
over een rechtvaardige verdeling van opbrengsten bestaat, lijken coordi
natie en communicatie kansrijke strategieen. 
In hoofdstuk 13 wordt uiteengezet hoe de effectiviteit van beleidsinstru
menten geanalyseerd kan worden en wordt daarvoor een conceptueel ka
der gepresenteerd. Tevens wordt een aantal soorten van ingezette instru
menten geevalueerd zoals vergunningen, heffingen, subsidies en conve
nanten. 

1.11 Consument als doelgroep 

De ontwikkeling van instrumenten veronderstelt kennis van de doel
groep: behoeften, houdingen, gewoonten, normen, kennis, bereikbaarheid 
en mogelijkheden van onder meer economische, sociaal-psychologische en 
technisch-fysische aard. Aileen op basis van solide informatie kunnen in-
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strumenten nauwkeurig ontworpen worden en tot succes leiden. In hoofd
stuk 8 wordt uiteengezet hoe keuzeprocessen van consumenten verlopen 
en hoe het milieu daarin een rol speelt of zou kunnen spelen. Geconsta
t~~rd dien~ te worden dat deze processen soms uitgebreid en diepgaand 
z~~n, ma~r m veel andere gevallen oppervlakkig, automatisch ofimpulsief 
ZIJn. Ratwnele argumenten geven in het laatste geval weinig grip op het 
gedrag van de consument. 
Emotieve factoren lijken een belangrijke rol te vervullen, zowel bij de be
oordeling van de milieuproblematiek als bij de dagelijkse keuzes die de 
consument maakt, bijvoorbeeld ten aanzien van zijn vervoermiddel (de 
a~to als 'heilige koe' en het openbaar vervoer dat aversie oproept), de ther
mische controle in de woning en de acceptatie van kunststoffen. Meer in
zic~t in emotieve factoren kan ons doen begrijpen waarom schijnbaar ir
ratwnele keuzes toch gemaakt worden en ingezette instrumenten soms 
i~effectief blijken. In hoofdstuk 11 wordt dit in de consumentenpsycholo
gre bekende, maar in het milieubeleid nog weinig bestudeerde aspect na-
der belicht. ' 

Com~unicatieve instrumenten vormen een belangrijke categorie, niet in 
het mmst door de goede uitvoerbaarheid, de relatief geringe kosten en het 
vrij':illige karakter. Communicatie is geen panacee, maar kan, mits zorg
vuldig ontworpen, een aantal specifieke functies vervullen (Midden & 
Weenig, 1990), zoals versterking van het probleembesef, kennis van mi
li~~-effecten van produkten, kennis over de effecten van eigen handelen 
(blJvoorbeeld feedback over het huishoudelijk energieverbruik), de ver
spreiding van milieutechnologie en de overdracht van kennis. Een solide 
systeem van milieu-etikettering vormt een peiler onder de verbetering 
van produktinformatie. Etikettering stelt de consument in staat milieu
verantwoorde keuzes te maken en krijgt daarmee tegelijkertijd voor de 
produce~t een normerende werking. Etikettering is dus niet aileen per
soo.nsgencht, maar ook omgevingsgericht. Hoofdstuk 12 gaat over etiket
termg en in het bijzonder over het energieverbruik van elektrische appa
raten. 
Communicatie heeft ook een coordinatiefunctie. In hoofdstuk 7 wordt uit
eenge.zet dat de vals~rik van het sociaal dilemma versterkt wordt door gro
te soc1ale onzekerhe1d: hoe gedragen anderen zich ten opzichte van het mi
lieu en wat betekent dat voor mijn bijdrage? Deze sociale dimensie van het 
milieuvraagstuk wordt in het beleid ten onrechte nog sterk onderbelicht. 
Coor~inatie en over leg zijn communicatieve instrumenten, die hierbij een 
f~nctre kunnen hebben, mits ze leiden tot afspraken die voldoende expli
Ciet en specifiek zijn, zodat inderdaad van onzekerheidsreductie sprake is 
(zie ook hoofdstuk 13 over convenanten). 
Omgevingsfactoren zijn van groot belang voor de effectiviteit van stu
ringsinstrumenten. Het is vaak moeilijk om doelgroepen te bereiken met 
informatie of een nieuwe technologie, omdat de massamedia lang niet door 
iedereen gebruikt worden. Sociaal-culturele factoren spelen een centrale 
rol bij de acceptatie van nieuwe produkten: zo bleek in een Amerikaanse 
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studie de verspreiding van zonneboilers het best verklaard te worden door 
het functioneren van sociale netwerken in de buurt. In hoofdstuk 10 wordt 
beschreven hoe informatieverspreiding en sociale be'invloeding in kleine 
sociale netwerken de diffusie van milieutechnologie kunnen versnellen of 
vertragen. De implementatie van milieuprogramma's in kleine sociale 
systemen heeft als groot voordeel dat programma's nauwkeurig afge
stemd kunnen worden op wensen en omstandigheden van specifieke groe
pen, bijvoorbeeld consumenten met relatief lage inkomens of ouderen, 
groepen die zich dikwijls niet of uiterst traag tot een innovatie bekeren. 
Een ander voordeel is dat het grootschaligheidsprobleem ('wat betekent 
mijn bijdrage mondiaal gezien?') geherformuleerd kan worden in een lo
kaal probleem ('Gasselte bespaart energie', 'Janssen Bv reduceert zijn che
misch afval' enz.), waarin individuele of groepsbijdragen veel zichtbaarder 
zijn. Tenslotte is de potentie van sociale coordinatie veel groter, hetgeen 
grote strategische voordelen biedt. Schaalverkleining van milieuproble
men is natuurlijk in geografische zin niet altijd haalbaar. De psychologi
sche effecten van schaalverkleining zouden echter ook bereikt kunnen 
worden door meer contacten tussen betrokken partijen, meer intense con
frontaties met milieu-effecten en een nauwkeurige uitwisseling van geno
men milieumaatregelen en normen. Moderne communicatietechnologie 
zou hierbij een zeer nuttige functie kunnen vervullen. 

1.12 Conclusie 

Een transformatie naar een duurzame leefstijl is duidelijk niet een proces 
dat 'even' gebeurt. Het is niet een kwestie van een paar Postbus 51-cam
pagnes of een paar nieuwe produkten. Het betreft een ingrijpende maat
schappelijke verandering. Voor de consument is het een proces dat in
grijpt op vele facetten van zijn leven. Strategisch is een belangrijke vraag 
hoe veranderingsprocessen het best ge'introduceerd kunnen worden. Ge
leidelijkheid en diversiteit lijken belangrijke factoren. Grote veranderin
gen ineens zullen stranden op een wereld van onbegrip. Diversiteit, het 
scheppen van keuzemogelijkheden is een tweede belang: milieubeleid zal 
grote weerstanden oproepen als ieders consumptiestijl in hetzelfde keurs
lijf geperst moet worden. Aanzetten voor een dergelijke diversiteit zijn ge
daan met het begrip milieugebruiksruimte, dat een 'milieubudget' sugge
reert dat op verschillende manieren besteed kan worden. In hoofdstuk 9 
van dit hoek komt de vraag aan de orde hoe de burger te benaderen: als 
een bewustlevende ideoloog die mede op grond van het milieubelang als 
primaire waarde zijn leven inricht of als de calculerende consument die 
niet wordt gehinderd door een milieu-ethos en bij iedere keuze zijn eigen
belang optimaliseert. De milieubeweging heeftjarenlang de eerste lijn ge
volgd. Ook de overheid volgt dezelfde strategie via grote campagnes waar
in het milieubewustzijn benadrukt wordt. Het voordeel van een dergelijke 
benadering is dat de burger, mits voldoende ge'informeerd, het milieube-
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lang generiek zal behartigen. Het grote nadeel is dat de kans op succes ge
ring is. Het milieubesef, zoals dat nu uit enquetes en media opklinkt, 
blijkt zeker niet op alle gebieden voldoende draagkracht te hebben om sig
nificante en langdurige gedragsveranderingen te bewerkstelligen (zie ook 
hoofdstuk 11). De specifieke aanpak lijkt krachtiger. Ieder specifiek mi
lieurelevante activiteit kent eigen motieven en heeft eigen omgevingsfac
toren. Diverse studies laten zien dat meer verandering tot stand komt, in
dien voorlichting op specifiek gedrag is gericht (zie ook hoofdstuk 10 en 
12). Een groot nadeel is natuurlijk de inefficientie, gegeven het enorm 
aantal onderwerpen en onduidelijke kansen op generalisatie. In hoofdstuk 
9 wordt de wenselijkheid van een synthese onderzocht. 
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