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SAMENVATTING

Afvalstromen verschillen in soort, samenstelling en volume, maar ook naar
plaats en tijd van vrijkomen. Sommig afval komt vrij in kleine hoeveelheden, zoals afval van huishoudens, ander in grotere hoeveelheden, zoals industrieel afval. Sommige afvalstromen bevatten componenten die een
bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid, zoals gevaarlijk afval,
terwijl andere stromen pas bij de verbranding een probleem voor de
gezondheid vormen. Ook vanuit milieuoogpunt moet de toename van afvalstromen als bedreigend worden beschouwd. Afval is problematisch vanwege
het ruimtebeslag, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het verlies aan
energie dat gebruikt is voor het delven van natuurlijke hulpbronnen, en voor
de behandeling en het vervoer van deze materialen en hun omzetting in producten. Tenslotte ontstaan in de verwerkingsfase uit afval gassen, met name
kooldioxide en methaan, die in de atmosfeer een versterkt broeikaseffect
teweegbrengen.
Hoe kan de hoeveelheid te storten of te verbranden afval gereduceerd
worden? Deze vraag kan leiden tot een beschouwing over beleid en regelgeving van de overheid. In dit proefschrift staat niet het beleid of de in te
zetten instrumenten centraal, maar wordt een vergelijkend onderzoek naar
condities voor effectief beleid gepresenteerd. De structuur van een beleidsveld, in dit geval van de afvalsector, bepaalt in hoge mate de mogelijkheden
van beleid. Beleidsimplementatie geschiedt namelijk doorgaans door andere
actoren dan die welke de beleidsdoelen vaststellen, en die actoren hebben
andere doelen en belangen. Voor een analyse van de (on)mogelijkheden van
beleid moet ook de structuur van het beleidsveld in ogenschouw genomen
worden. Als we dat voor Nederland doen, dan blijkt al gauw dat zelfs waar
beleidsmakers verantwoordelijkheid voor implementatie dragen, ze tevens
belangen hebben als deelnemer op de afvalmarkt. De structuur van de sector
is het hele complex van actoren en organisatiefactoren, zoals eigendomsverhoudingen, tariefsystemen en marktsituatie. De bestaande structuur is
niet gericht op het stimuleren van afvalbeperking. Voor producenten en
eindgebruikers ligt het in de huidige markt niet voor de hand om geld te
spenderen aan preventie en recycling van afval dat na het consumptiestadium ontstaat, als het voor hen de kosten verhoogt zonder dat er baten aan
verbonden zijn.
Uitgangspunt van het onderzoek is de wijze waarop de inzameling, bewerking en verwerking zijn georganiseerd en mede bepalend voor de omvang
en aard van afvalstromen. De centrale vraag in het onderzoek luidt:
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Kan aanpassing van elementen in de structuur van de afvalsector ertoe
leiden dat afvalreductie bevorderd wordt?
Deze vraag is onderzoekbaar gemaakt door multiple casus onderzoek uit te
voeren. De methodologische verantwoording wordt in hoofdstuk 2 afgelegd.
In hoofdstuk 3 wordt de structuur van de Nederlandse afvalsector geschetst.
Om te kunnen begrijpen wat de invloed is van de verschillende groepen
organisaties en instanties op het verloop van afvalstromen binnen de
Nederlandse samenleving, zijn de relaties tussen actoren binnen en buiten de
afvalmarkt ruwweg beschreven. Aan de hand van de relaties (verschillend
naar vorm en inhoud) en de transacties (uitwisseling van afval, geld, en
informatie) kan een beeld geschetst worden van het interorganisationeel
netwerk en kunnen de afhankelijkheden van de organisaties in het netwerk
begrepen worden. Op deze wijze wordt duidelijk welke punten in de structuur van de afvalsector afvalreductie eerder belemmeren dan stimuleren.
Deze punten zijn de volgende:
1. Door hoge investeringen in infrastructuur, zoals verbrandingsinstallaties, ontstaat er belang bij verzekerd afvalaanbod op lange termijn,
terwijl de kunstmatig lange afschrijvingstermijn, die wordt opgelegd
omdat verwerking als nutsvoorziening wordt gezien, het verbranden
betaalbaar houdt. Afvalverbrandingsinstallaties zijn veelal in handen
van organisaties die betrokken zijn bij inzameling. Die vertonen de
neiging de inzameling dienstbaar te maken aan optimale benutting van
de verwerkingscapaciteit. Om deze situatie te vermijden moet er geen
verticale binding tussen inzamelaars en verwerkers zijn.
2. De afvalsector bestaat uit actoren die op de afvalmarkt opereren en zich
vervolgens met beleid bemoeien, maar ook uit actoren die beleidsbeïnvloeding als primaire taak hebben (overheidsorganen, belangengroepen,
overkoepelende organisaties, onderzoeks- en adviesgroepen). De relaties tussen deze actoren variëren van transacties van materialen en geld,
tot juridische interacties. De voorwaarden die aan dergelijke relaties
gesteld worden, kunnen belemmeringen voor afvalbeperking opwerpen
of juist wegnemen.
3. Private ondernemingen schatten het financieel risico van investeren in
verbrandingscapaciteit hoog in. Publieke organen kunnen de bedrijfsrisico's voor het bouwen van installaties afwentelen op inwoners, omdat
ze ook de hoogte van de tarieven kunnen vaststellen. Gemeentes bevinden zich daarom in een paradoxale situatie: ze zijn volgens de wet
gehouden huishoudelijk afval in te (laten) zamelen en te laten verwerken op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze. Daarom investeren ze
in verwerkingscapaciteit, die ze vervolgens maximaal trachten te
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benutten, terwijl ze tegelijkertijd, geheel in lijn met nationaal overheidsbeleid, afvalreductie moeten stimuleren.
4. De bestuurlijke planning van de infrastructuur voor afval lag tot januari
1998 formeel op provinciaal niveau. Echter, de logistieke uitvoeringspraktijk voor met name bedrijfsafvalstoffen ligt al lang op nationaal of
internationaal niveau door de (inter-) nationaal op de markt opererende
private organisaties.
5. Hoewel in Nederland beleidsdoelen voor preventie en hergebruik
gekwantificeerd zijn, wordt de verantwoordelijkheid voor het bereiken
ervan niet bij een specifieke organisatie of actor gelegd, maar bij de
sector als geheel.
Deze knelpunten leidden tot de formulering van 5 kernelementen. Om
ideeën op te doen voor mogelijke wijzigingen van deze elementen in de
huidige structuur van de Nederlandse afvalsector, zijn verschillende casestudies uitgevoerd. Daarin is nagegaan of verschillen in deze elementen
kunnen leiden tot meer afvalpreventie en hergebruik.
De relaties tussen de vijf kernelementen en afvalreductie zijn complex en op
voorhand niet als hypotheses maar als vragen geformuleerd:
• Stimuleert verticale dan wel horizontale scheiding van marktfuncties
afvalreductie?
• Heeft het stellen van voorwaarden aan markttransacties een gunstig
effect op afvalreductie?
• Welke rol moeten overheden vervullen: terugtrekken uit of toetreden tot
de markt?
• Kan schaalvergroting afvalreductie stimuleren?
• Bij wie moet de verantwoordelijkheid voor afvalreductie liggen om preventie en hergebruik te stimuleren?
Er zijn drie buitenlandse case studies geselecteerd. De staat New Jersey, in
Amerika gezien als de bakermat van 'pollution prevention' en 'sourcereduction', is gekozen als geval waar tekorten aan verwerkings- en bewerkingscapaciteit de overheid hebben gedwongen de verantwoordelijkheid
voor afvalbeperking op zich te nemen en door directe regulering afvalexporten te voorkomen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten uit deze case studie
beschreven. Het meest opvallend in deze casus is dat van die regulering en
de voorkoming van afvalexport weinig terechtgekomen is.
Denemarken is gekozen als geval waar de overheidsbemoeienis in de planning en sturing van afvalstromen is verminderd ten gunste van marktgerichte instrumenten, zoals verbrandings- en stortbelasting, die vooral
recycling moeten bevorderen. Deze case wordt in hoofdstuk 5 beschreven.
Ook in deze casus blijkt dat beleidsvoornemens en feitelijke implementatie
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ver uit elkaar liggen Van de vermindering van overheidsingrijpen in de
markt is niet zoveel terechtgekomen.
In hoofdstuk 6 wordt de Duitse case gepresenteerd. Het 'Duaal Systeem'
voor verpakkingsafval, dat is onderzocht in de Duitse deelstaat NoordrijnWestfalen (DS-NRW), is een voorbeeld van een afvalmarkt waarin producenten verantwoordelijk zijn gesteld voor het bereiken van afvalreductie. Sinds
het van kracht worden van de Verpackungsverordnung in 1991 bestaat een
duaal systeem voor de behandeling van huishoudelijke afvalstromen. Naast
het gewone inzamel-, bewerkings- en verwerkingscircuit is een aparte door
private organisaties betaalde en onderhouden structuur ontstaan, waarbinnen
de inzameling, het transport en de bewerking van verpakkingsafval geregeld
is. Enerzijds blijken de resultaten van het Duale Systeem hoopgevend,
anderzijds blijkt het systeem grote risico's tot monopolievorming met zich
mee te brengen
In hoofdstuk 7 zijn bij de drie cases op structuurelementen vergeleken met
de Nederlandse situatie. De belangrijkste conclusie is dat combinaties van
kernelementen in de structuur van de afvalsector veel belangrijker zijn dan
de elementen op zichzelf. 'Schaalvergroting' bleek in de praktijk zelfs telkens een onderdeel van de andere elementen te zijn en kunnen we derhalve
na de casestudies niet meer als zelfstandig kernelement beschouwen. Het
niveau waarop de planning wordt georganiseerd is van belang en die moet
worden aangepast aan de praktijk. Overal verschuift de-facto de planning
van de aanpak van afvalstoffen naar het nationale niveau. In Nederland
heeft de wetgever het advies van de Commissie Epema (CTOA, 1996)
gevolgd door per januari 1999 de provinciegrenzen open te stellen voor
vervoer van afval naar verbrandingsinstallaties.
Wat het effect van de afzonderlijke kernelementen en de combinaties ervan
betreft, kunnen de volgende conclusies getrokken worden. Integratie van
inzamelen en verwerken is onwenselijk, omdat het korte termijn (individuele) bedrijfsbelang om de volledige verwerkingscapaciteit te benutten bij
beslissingen meer gewicht heeft dan het lange termijn (collectieve) belang
'afvalstoffen' zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. Verticale scheiding
tussen de inzamelings- en verwerkingsfunctie kan dus gunstig zijn voor
afvalreductie, maar het is geen voldoende voorwaarde. Functiescheiding
werkt alleen als wordt voorkomen dat de participanten andere middelen
hebben om de risico's van hun investeringen in verwerkingscapaciteit af te
schermen. Betrokkenheid van overheden zou daarom bij scheiding nooit
meer dan één functie mogen betreffen.
Het kernelement functiescheiding moet altijd in samenhang worden
bezien met overheidsparticipatie en -regulering. Wanneer de verantwoordelijkheid voor reductie op het beleidsniveau ligt en met regulering moet
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worden bereikt, ondermijnt dit de effectiviteit van functiescheiding. Met de
regulering in de vorm van vergunningverlening kunnen lokale overheden
inzamelaars dwingen tot het gebruik van bepaalde verwerkingsinstallaties
en dat is funest als ze betrokken zijn bij de exploitatie van installaties.
Overheden die geïnvesteerd hebben in capaciteit voor compostering, stort en
verbranding kunnen via vergunningverlening afvalstromen sturen in de
richting van hun eigen belang. Lokale overheden moeten dus niet tegelijk
als regulerende macht én marktparticipant actief zijn. Als ze toch belang in
een marktfunctie hebben, moet de regulering door een onafhankelijk orgaan
verzorgd worden.
Ook het effect van het terugtreden van overheden uit de markt is afhankelijk van de invulling van andere kernelementen. Horizontale scheiding
bevordert in de geprivatiseerde deelmarkt voor verpakkingsafval in Duitsland afvalbeperking. Echter, in de overgangsfase naar zo'n nieuw systeem
moet effectief tegen negatieve effecten van privatisering opgetreden
worden. Het duale systeem laat zien dat het in handen hebben van een
deelmarkt ook een gunstige uitvalsbasis is voor activiteiten op andere
afvalmarkten. Het overlaten aan private ondernemingen biedt sommige
bedrijven mogelijkheden om binnen de afgescheiden markt sterke (zelfs
monopolie-) posities te verwerven en van daaruit andere sectoren te
penetreren. Anderzijds blijkt de afgescheiden markt weer interessant voor
bedrijven uit andere sectoren, met name energie, om afvalinzameling in
dienst van de eigen taken te stellen. Dat is, zeker met vertikaal geïntegreerde
functies, wederom een stimulans afvalinzameling in dienst van verwerking
te stellen.
Regulerings- en planningsmaatregelen om gebruikte materialen en producten een zo hoogwaardig mogelijke toepassing te geven, blijven altijd
moeilijk te handhaven. De officiële afvalgrenzen markeren geenszins een
gesloten systeem. Zowel New Jersey als Denemarken laten zien dat het
opnemen van bepalingen in vergunningen en het stellen van een verbod op
export niet afdoende werken zonder strikte handhaving. Ook al worden
vergunningen en verboden ingezet worden om reductie te bevorderen, dan
nog zal het veel moeite kosten om regelgeving te handhaven en het
gewenste effect te bereiken. Een verordening die produktverantwoordelijkheid oplegt regelt veel meer de condities dan dat handelingen worden
voorgeschreven, hetgeen de handhaving vergemakkelijkt.
Effectieve regulering, vooral die welke tot andere condities voor
markttransacties leidt, komt gemakkelijker tot stand als regulerende
overheden zelf niet bij de afvalmarkt betrokken zijn. Als dat wel het geval is
blijken de contractvoorwaarden meestal meer gericht te zijn op het afdekken
van investeringsrisico's in de verwerking, dan op het reduceren van de
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afvalstromen. Als daarvoor geen contracten gebruikt kunnen worden, neemt
de regulering door overheden die investeringsrisico's dragen, die rol over. In
het algemeen werken langlopende contracten negatief uit op reductie, terwijl
kortlopende contracten ruimte bieden voor nieuwe initiatieven.
Uit het voorafgaande volgt dat het effect van functiescheiding en regulering
afhankelijk is van een bepaalde mate en vorm van privatisering. Privatisering is op zichzelf niet als oplossing te beschouwen, want het werkt alleen
gunstig onder duidelijke condities. In geen van de onderzochte gevallen zijn
overheden, ondanks de retoriek, als direct betrokkenen van de afvalmarkt
teruggetreden en zich strikt tot regulering, inclusief handhaving, gaan
beperken. Overal blijken overheden 'van buitenaf sturing aan afvalstromen
te willen geven, terwijl ze belanghebbend bij functies op de markt zijn. De
sturing die overheden van buitenaf geven zou effectiever kunnen zijn als de
marktfuncties zoveel mogelijk in handen van private ondernemingen liggen.
Via onafhankelijke controle en regulering zou dan sturing in de gewenste
richting kunnen worden gegeven, waarbij dus niet gestuurd wordt in de
richting van verwerking, maar van preventie en hergebruik. Ondertussen
blijft voor het stimuleren van afvalreductie vertikale scheiding noodzakelijk,
ook in het geval van een geprivatiseerde markt.
Functiescheiding alleen is ook onvoldoende, want terugtreden uit de
markt door regulerende overheden is voorwaarde voor de effectiviteit van
functiescheiding. Zolang lagere overheden zich op allerlei manieren op de
markt van afval bewegen, dient beleid en vooral regulering onafhankelijk
van lagere overheden te zijn. Voor de beleidsplanning is er in Nederland wel
een tendens naar planning op nationaal niveau, maar de invloed van lagere
overheden blijft verzekerd door de centrale positie die het AOO heeft gekregen. Zo is de belangenbehartiging van bij verwerking betrokken overheden
geïnstitutionaliseerd.
Belangrijk is dat de beleidsvormende nationale overheid, zelf geen
belangen in de afvalinzameling én verwerking heeft. Op zichzelf lijkt afvalreductie niet meer of minder gebaat te zijn bij planning of bij concurrentie.
Het is een open vraag of een functie beter in publieke dan wel private
handen kan liggen. Duidelijk is dat belangenverstrengeling bij overheden
vaker voorkomt, omdat ze zowel participeren in de markt als sturen via
beleid. Als de marktfuncties in handen van private ondernemingen liggen,
kan de controle en regulering effectiever zijn dan wanneer de overheid zelf
marktpartij is. Terugtreden uit de afvalmarkt zou overheden waarschijnlijk
beter in staat stellen beleidsdoelen na te streven, de controlerende functie te
versterken en andere marktpartijen effectiever aan te zetten tot het bevorderen van preventie en hergebruik.
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Behalve met een aantal interessante gevallen in het buitenland is de Nederlandse afvalsector ook vergeleken met de Nederlandse electriciteitssector. In
beide sectoren bleken fundamentale belemmeringen voor respectievelijk de
beperking van afvalverwerking en electriciteitsopwekking te liggen in:
1. de opbouw van tarieven (de betrokkenen bij een marktfunctie krijgen
niet betaald voor beperking van de vraag, maar voor de geleverde eenheid product of dienst)
2. de verstrengeling van belangen tussen organisaties door (in)directe
betrokkenheid bij verschillende marktfuncties.
Deze vergelijking tussen afvalsector en electriciteitsector, die in hoofdstuk 8
wordt beschreven, leidde tot de formulering van een hypothetisch voorstel
tot verandering van de structuur van beide sectoren.
De belangrijkste conclusie die de vergelijking van verschillende case studies
heeft opgeleverd is, dat verandering van één bepaald structuurelement niet
kan leiden tot het scheppen van gunstige condities voor afvalreductie, maar
dat de samenhang tussen verschillende elementen bijdraagt aan reductie.
Door welke combinaties van elementen dat positieve effect bereikt kan
worden werd door bestudering van de cases duidelijk. Deze combinaties zijn
uitgewerkt in vijf voorstellen voor aanpassing van de structuur.
Om de conclusies uit de casestudies in de praktijk te toetsen, werd een
kleine groep personen, die in binnen- en buitenland verschillende actoren in
de sector representeren, gevraagd naar hun oordeel over de haalbaarheid en
de te verwachten effecten op afvalreductie van de voorstellen tot structuurverandering. In hoofdstuk 9 wordt daarover verslag uitgebracht.
De voorstellen bestaan uit een pakket van maatregelen en worden als volgt
aangeduid:
Voorstel 1: 'Verticale scheiding van marktfuncties':
- verticale scheiding van functies op de afvalmarkt
- terugtreden van publieke autoriteiten van de markt of betrokkenheid bij
niet meer dan één functie
- instellen van een onafhankelijk reguleerder als publieke autoriteiten
deelnemen in de markt.
Voorstel 2: ' Horizontale scheiding van de afvalmarkt':
- horizontale scheiding van functies op de afvalmarkt
- introductie van regels voor verzekering van belang in afvalreductie
- voorkomen van monopolie via regulering
verticale scheiding van marktfuncties
Voorstel 3: 'Terugtreden van publieke autoriteiten uit marktfuncties':
- terugtreden van publieke autoriteiten uit marktfuncties
- verticale scheiding van functies
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- voorkomen van monopolie via regulering
- qfvalbeperking stimuleren door voorwaarden aan marktcondities te
stellen
- instellen van een onafhankelijk reguleerder als publieke autoriteiten
deelnemen in de markt.
Voorstel 4: 'Verantwoordelijkheid voor afValreductie toekennen aan marktactoren':
- toekennen van verantwoordelijkheid voor qfvalbeperking aan marktactoren
- regulering richten op marktcondities
- via regulering monopolie- en kartelvorming voorkomen
- instellen van een onafhankelijk reguleerder als publieke autoriteiten
deelnemen in de markt.
Voorstel 5: 'Inzamelaars een belang bij het bereiken van afvalbeperking
geven':
- verticale functiescheiding
- introduceren van concurrentie bij de inzameling
- diensten van inzamelaars betalen via een vaste toelage
- consumenten laten betalen naar omvang van de genoten inzameldienst
- besparingsfonds oprichten waaraan consumenten betalen en waaruit
inzamelaars betaald krijgen
Kort samengevat komen de reacties van de respondenten op de voorstellen
hierop neer.
Alhoewel verwacht wordt dat verticale scheiding (althans scheiding van
inzameling en verwerking) gunstige invloed heeft op afvalbeperking, wordt
toepassing van voorstel 1 unaniem afgewezen. Twijfels betreffen vooral de
noodzaak tot scheiding van alle functies en de haalbaarheid van invoering
van het hele pakket van maatregelen.
Voorstel 2 wordt afgewezen vanwege de praktische problemen die voorzien
worden.
Voorstel 3 ontlokt van de vijf voorstellen de meeste discussie, vooral door
het ideologische standpunt dat men inneemt over de betrokkenheid van
publieke autoriteiten in de afvalmarkt. Voorstanders van privatisering
blijken niet de noodzakelijke voorwaarde van re-regulering van de markt te
willen aanvaarden.
Voorstel 4 wordt zowel effectief als haalbaar geacht.
Voorstel 5 is het meest hypothetische voorstel. Daarom zijn in dit geval de
effecten voor de afvalbeperking en de consequenties voor de betaalbaarheid,
bereikbaarheid en betrouwbaarheid het moeilijkst in te schatten. Hierdoor is
het voorstel het minst populair.
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Opvallend is dat men verwacht dat uitvoering van de vijf voorstellen in
meer (voorstel 4) of mindere mate (voorstel 5) positief effect zullen hebben
op afvalbeperking, maar dat tegelijkertijd argumenten worden gegeven om
uitvoering te vermijden. Men beaamt het belang van de vier structuurelementen en hun effect op afvalbeperking. De combinatie van elementen in de
vijf voorstellen voor verandering accepteert men echter niet. Men blijkt
vooral de neiging te hebben om selectief te winkelen door bepaalde onderdelen uit de voorstellen wel en andere niet te aanvaarden. Daarmee zou de
les genegeerd worden die uit de case studies getrokken kan worden en de
kern van de voorstellen verloren gaan. Het scheppen van gunstige condities
voor afvalreductie door aanpassing van de structuur van de afvalsector heeft
alleen zin als daarbij combinaties van structuurelementen worden betrokken
en de verandering niet tot afzonderlijke structuurelementen beperkt blijft.

