MMEU.WERKGEIEGENHEID
EN ENERGIE
Job Schreuder
Op 3 oktober heeft in Groningen een interessante forumdiskussie plaatsgevonden. De
onderwerpen waren milieu, werkgelegenheid en energie. Het Nivon en een aantal
andere organisaties waren betrokken bij de
organisatie. De redaktie van Noorderbreedte
was aanwezig en noteerde interessante uitspraken van vakbondsmensen, industriëlen
en milieuvoorvechters.

Eerste spreker was Teun Jan Zanen (FNV).
Hij behandelde vooral de werkgelegenheidsaspekten. In een schets van de geschiedenis
wees hij erop dat het overheidsbeleid in de
zestiger jaren inhield het wegwerken van de
achterstand in het noorden. In de praktijk
kwam dit neer op de ontsluiting via wegen,

de aanleg van de Eemshaven, het dichten
van het Lauwersmeer en het Dollardkanaalplan. In die tijd was er al sprake van zwakte
bijv. de zuivel, de karton, de konfektie en
de scheepvaart. In het begin van de zeventiger jaren kwam de NOM en wat later het
ISP om het Noorden er struktureel bovenop
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te halen. Aan het eind van de zeventiger jaren verwaterde dit volgens hem. Het ISP
was bar en boos; er waren geen extra werkgelegenheidsprogramma's meer en de NOM
gaf geen zichtbare impulsen aan het noordelijke bedrijfsleven.
Nu in 1980 blijken de aardgaswinsten
van de Schell en de Esso gebruikt te worden
om in het Rijnmondgebied impulsen te geven. Internationale koncerns als Philips en
Akzo zitten intern te schuiven. Bij Philips
en Avebe in het hoorden achtte bij het tegengaan van negatieve ontwikkeling nog
mogelijk.
Zanen stelde dat nieuwe werkgelegenheid
moet worden losgepeuterd ten behoeve van
volledige werkgelegenheid. Hij dacht daarbij aan uitbouw van de Eemshaven tot industriehaven met aktiviteiten rond aardgas
en olie uit de Noordzeebodem. Verder dacht
hij aan aanvoer en verwerking van kolen in
de Eemshaven (kolenvergassing) en aan een
magnesiummetaalbedrijf. De Dollarthafen
(een Duits plan, red.) zag Zanen als een belangrijk infrastruktureel werk. Daarvoor is
het volgens hem noodzakelijk dat er een gezamelijk haven-, industrie- en milieubeleid
komt omdat de grens in de Eems omstreden
is. "»

Roelofs volksverlakkerij. Want als de industrie de milieueisen niet kan betalen volgt
er óf sluiting, óf verplaatsing óf een prijsverhoging. In alle gevallen betaalt de konsument het dan. Milieuverbeteringen leveren
ook werk op maar niet in verhouding tot
het verlies van werk bij te strenge milieueisen.
Roelofs pleitte ervoor elkaar de tijd te geven de milieumaatregelen te nemen. We zitten met zijn allen in een gezamenlijke gemeenschap. Het is duidelijk dat Roelofs
hierbij het Avebeprobleem in zijn achterhoofd had.
Zuivering aan de bron
Hierna kwam een andere direkteur aan
het woord en wel de heer Slingerland (Dollardkarton). Hij pleitte onder andere voor 9
warmte-krachtkpppeling in de industrie.
Dat is de gelijktijdige opwekking van warmte
(stoom) en elektriciteit hetgeen energiebesparend werkt op de elektriciteitsopwekking.
De stank in Oost-Groningen werd volgens
hem te veel verplaatst. Hij maakte hierbij
een toespeling op de fabrieken van de vorige
spreker waarvan het vuile water langs zijn
eigen fabriek stroomt die wel intern zuivert.
Aan de andere kant is er wel tijd nodig
voor zuivering aan de bron. Een politieke
keuze vond hij. De heer Slingerland stelde
nog dat de smeerpijp ten onrechte is stilgelegd. Die pijp zou moeten worden gebruikt
tot de zuivering aan de bron rond is.

Volksverlakkerij
De heer Roelofs (direkteur van Avebeaardappelmeel) stelde daaropvolgend dat
kwesties als milieu, werkgelegenheid en ekoMilieubeleid kost geen werk, wel geld
nomische zaken niet onafhankelijk zijn te
Gaandeweg is de toon van de inleidingen
zien. Het is ook daarbij als de Wet kommilieuvriendelijker geworden. Deze tendens
municerende vaten. Als de arbeid duur is
j'zou zich voortzetten bij de volgende sprekers.
en de milieueisen streng zijn verplaatst de
bedrijvigheid zich volgens hem op den duur. Aan het woord kwam nu de heer Van der
Laan namens de Industriebond FNV-landeMilieuverbetering noemde hij welzijrisverlijk. In een uitvoerig betoog merkte hij onder
betering, maar het kost geld.
andere op dat de werkgeversorganisaties
De kreet "de vervuiler betaalt" vond
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een intensieve lobby plegen bij de overheid.
Dit om terughoudendheid te bewerkstelligen
bij het uitvaardigen .van stringente milieubepalingen en het opleggen van milieuheffingen.
De industrie die zich na de oorlog heeft
ontwikkeld is milieuvervuilend en energieintensief. Ze biedt geen blijvende garantie
voor kontinue werkgelegenheid en evenmin
een oplossing voor de regionale werkloosheid.
Van der Laan pleitte voor een ander type
industriële ontwikkeling. Hierbij zouden de
overheid en de vakbeweging meer moeten
sturen. Een stringent milieubeleid kost volgens Van der Laan per saldo geen verlies van
werkgelegenheid. Dit omdat er nieuwe apparatuur moet worden ontwikkeld, geplaatst enz. Het kost wel geld. Dat laatste
ligt volgens hem anders bij investeringen
gericht op energiebesparing. Die verdienen
zich vroeg of laat terug en geven werkgelegenheid. Namens de Industriebond FNV
onderscheidde Van der Laan twee gevallen
van bestaande bedrijven.
Het eerste geval betreft een bestaand zwak
bedrijf met afzetmoeilijkheden en hoge
milieulasten. De werkgelegenheid is dan bedreigd. In feite is de afzetmarkt dan dusdanig dat de milieulasten niet kunnen worden doorberekend. De keuze is dan klemmend. De vakbond kiest dan wel voor de
werkgelegenheid. Vooral als het gaat om bedrijven die in een zwakke regio een sleutelpositie innemen.
Hij bekritiseerde het financiële ondersteuningsbeleid van de regering. Onder andere
het feit dat de premies volgens de Wet inversteringsrekening (ook milieu- en energieinstallatie-premies, red.) voor alle bedrijven
gelden, ook sterke. De vakbeweging wenst,
een gericht ondersteuningsbeleid van de

regering, of dat in bepaalde gevallen het
geld later wordt terugbetaald.
Zijn tweede voorbeeld betrof een enerieintertsief bestaand bedrijf. Er wordt wel gesteld dat dergelijke bedrijven moeten worden afgebouwd. De vakbeweging heeft niet
deze keus, Ondernemers hebben volgens
Van der Laan te veel aandacht voor besparing op arbeidskosten. Dat terwijl kleine
werkploegen vaak onvoldoende het proces
kunnen beheersen zodat wellicht energie kan
worden bespaard. Hij wilde verder energie-,
besparing en warmte-krachtkoppeling gestimuleerd zien. Wat betreft het regionale beleid vond Van der Laan dat bedrijven niet
via premies en dergelijke hierheen moeten
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worden gelokt. Wel zou de'overheid overeenkomsten moeten sluiten om de industriële ontwikkeling hier te bevorderen.
Daarnaast dacht hij aan arbeidstijdverkorting te beginnen in Noord-Nederland. De
industriële ontwikkeling zou moeten worden
gericht op minder energie- en milieubelastende
bedrijven.
Rooddruk voor de toekomst
De laatste inleiding werd gehouden door
Willem Hoogendijk, medewerker van de
(milieu-) aktie Strohalm. Eén van de milieuvoorvechters van het eerste uur. Hij hield
een lang betoog dat toeliep naar een zogenaamde rooddruk voor de toekomst. Daarmee bedoelde hij een blauwdruk met een
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sterk aksent op verdiepte demokratisering
en socialejechtvaardigheid.
In de door hem bedoelde samenleving zal
de prikkel niet meer zijn het veel verdienen
of meer verdienen dan een ander of het driftig vergaren van welvaartsspullen. De prikkels zullen dan zijn: zinvolle arbeid, het zelf
-met anderen- vqrm kunnen geven aan het
leven, saamhorigheid, milde konkurrentie
(binnen normale proporties) en lekkere
zelfgekweekte frambozen en forellen.
In dit verband zorgde hij voor enige opschudding door wat betreft Groningen te
pleiten voor basischemie. Daarmee bleek hij
iets heel anders te bedoelen dan de aanwezigen verbaasd dachten. Hoogendijk schetste
een model-provincie Groningen. Konkreet:
energie-, water- en chemiearme en milieuveilige produktie, met kringloopprocessen,
recycling en dergelijke. Het zou zich moeten
afspelen in een gevarieerd landschap zonder
grote kloof tussen stad en platteland. Nog
konkreter denkt hij aan zonnekollektoren,
windmolens, biogras, geïntegreerde en decentrale energiesystemen; gezondmaking van
de landbouw, de arme steppen omzetten in
rijke weilanden en tuinbouw; visvijvers,
dierk wekerij en enz. En ook een industriële
ontwikeling gebasseerd op een gezonde landen tuinbouw, alternatieve technologieën en
vervoerssystemen. Tot slot noemde hij ook
kleine gezondheidscentra in de wijken, bejaarden niet in getto's. Universiteiten en beroepsscholen zouden moeten omschakelen
op de door hem genoemde terreinen.
Hierna reageerde, voordat de zaal aan het
woord kwam, onder andere Avebe-direkteur
Roelofs op het verhaal van Willem Hoogendijk. Hij stelde best graag wel eens in zo'n
wereld te willen leven maar nu te maken te
hebben met de wereld van morgen.
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Uit het publiek reageerde allereerst de
heer Tuyten (hoofdingenieur-direkteur van
Rijkswaterstaat, direktie Groningen). Hij
zei in antwoord op de heer Slingerland dat
de smeerpijp niet meer stilligt, doch dat er
een beperkt gebruik van mag worden en
ook wordt gemaakt. In verband met het
overleg met West-Duitsland over de kwaliteit van het Rijnwater, waar wij de vragende
partij zijn, kon Nederland het niet maken
een ongezuiverde lozing toe te staan in een
zeearm op de grens. Dat er nu meer afvloeiing van afvalwater via de kanalen naar de
Dollard plaatsvindt moet volgens hem anders
worden beoordeeld. In de Dollard vindt afbraak van het vuil plaats en er is niet zo veel
stroming naar buiten toe. Hij reageerde tevens op de opmerking van Roelofs over het
principe "de vervuiler betaalt". Tuyten vond
dat als een lozingsheffing wordt doorberekend in de prijs van het produkt de konsument tot een ander bestedingspatroon kan
komen (met minder milieugevolgen, red.).
Herman Damveld merkte vanuit de zaal
op dat de vakbeweging kennelijk toch werkgelegenheid boven milieu stelt. Dit werd
daarop fel bestreden door Van der Laan
door te zeggen dat hij onderscheid heeft gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties.
Hans ten Houten (ex-koördinator van de
Werkgroep Eemsmond) bestreedt de uitspraak
van Zanen over de Duitde Dollarthafenplannen. Hij wees daarbij op de grote hoeveelheden braakliggend industrieterrein elders,
ook bij Emden en de grote investeringen die
gemoeid zijn met de aanleg ervan evenals
van de aansluitende wegen. Zanen reageerde
door te zeggen dat als de op de Dollarthafen gedachte industrieën elders bij Emden
op bestaande terreinen zouden komen ze
ofik milieuvervuilend zijn.
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