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2 HET ORGANISEREN VAN DE LOtALE INNO
VATIE

expansie niet genoodzaakt was initia
tieven te nemen en daarop dan ook
niet is ingesteld.
Hen kan tegen dergelijke initiatieven
inbrengen, dat daarvoor geen finon
ciele ruimte meer is. Deze opvatting
gOBt ervan uit dat de geQCente aan
dergelijke initiatieven geen winst
zou kunnen overhouden, en dat is
juist een van de doelstellingen:-
Ten slotte moet nog worden opgemerkt,
dot de hieronder voorgestelde lokale
initiatieven meer kans van slagen
hebben, wanneer zij gelijktijdig-of
kort na elkaar worden ondernoQCn,
aangezien zij elkaar versterken. e1
kaara succes aanwakkeren en daardoor
een lokaal elan veroorzaken dat de
basis legt voor het zo noodzakelijke
vervolg door particuliere initiatie
ven.

Ongeboren producten zijn per defini
tie niet concurrentie-vervalsend 0m
dat zij eenvoudig niet op de markt
zijn. Zodra zij echter een factor op
de markt zijn geworden, dienen zij
ook onder normale concurrentie
omstandigheden te worden geprodu
ceerd. Daaraan gaat echter honderd
keer uitproberen vooraf, en tot die
innoverende activiteit hebben thans
alleen de zeer grote beddjven' het
kapitaal. Toch is innovatie juiat
voor de kleinere bedrijven de enige
mogelijkheid tot overleving.

In het gemeentelijk werkgelegenhetdS:
beleid wordt de fase van productont~

wikkeling en marktverkenning overge
slagen. Hen zoekt in eerste instantie
zijn toevlucht tot het ondersteunen

1 INNOVATIE, AlTl'OOATISERING, ENERGIE
EN RECYCLJ NG ALS GEMEF.NTD.IJIE
SPEERPUNTEN

Er is een lokaal beleid mogelijk
waarbij de gemeente, gesteund door
het bedrijfsleven en eventueel de
uitkeringsgerechtigden, initiatieven
ontplooit die tot doel hebben de
lokale marktstructuur zowel ten gun
ste van de producent als van de con
sument en overheid te versterken.
Deze doelstelling maakt het bovendien
maatschappelijk aanvaardbaar dat
werklozen met behoud van uitkering
worden ingezet. Het bedrijfsleven als
geheel wordt immers geen valse con
currentie aangedaan, integendeel: het
krijgt door deze gemeentelijke ini
tiatieven een sterkere positie en kan
daardoor meer werkgelegenheid terug
geven. Dat zal niet voor elke branche
even sterk gelden, en voor een enkele
branche zullen de initiatieven zelfs
nadelig zijn. Deze categorie is ech
ter sterk in de minderheid en kan
binnen het totale beleid een taak
krijgen, waardoor aan de bezwaren van
deze zijde ruimschoots wordt
tegemoetgekocen.

Op welk gebied kan de lokale overheid
nog zelfdragende initiatieven ont
plooien die niet reeds door het par
ticuliere initiatie! zijn voorzien?
Wij menen dat een aantal lokale po
tenties blijven liggen omdat hun
organisatie een te groot aantal be
trokkenen omvat: er is goen "trekker"
met voldoende vertrouwen en overwicht
en het voordeel is over teveel be
langhebbenden gespreid.
Hen kan zich ook de vraag stellen
waarom de overheid dergelijke initia
tieven niet eerder heeft ontplooid.
liet antwoord daarop is, dat de over
heid in een periode van economische
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Artikel 1.
De' stichting draagt de nama: Stichting Milieu, Energie en Stedelijke
Ontwikkeling (HESO). .

. Zij is se,est1gdte 's--Grucnhage.

roEI.
...,

lrt1ke12
1. De· sticht1lla .heeft ten· doel het bevorderen van een opt1lllaie lokale
en regionale .ontv1kke1ing door initiatieven die verschUlende beleids
sectoren bijeenbrengen, Mt nue op het gebied yan milieu, energie en

,:~_,,;~rk:1.:~~~~~~tr8cbt bet hIenoor OIlISchreyen doel te bereiken door
deopricht1ng .en instandbouding van een adviesbureau. hierna te noemen
"het sd,iesburesu" ten beboeve vanl
.. '.. ....-,het verrichten van onderzoek, al dan niet in opdracht en tegen

:betaling;, . '. ..: ".
-.betverricbten vu. IldrlelNerkzaallheden op bet gebied yan lokaal,

•.•..•. . . regionaal ennstlonaal beleid met betrekJdng tot lII111eu, energie,
·'·'.~.verk8ale8ei1heid~'Ï111IlIteUjkContrlkkeUngen inrichting van de

. ruillte, .... a1mlede' het venaardigen 'on ontwerpen met betrekking
'. tot; de ,r,JUatelijlti! vOnlgBvlng Van het leefllliUeu, landschap en
. beboliving: .'

, .. - hetae,en'"D .oörlichting en het dienstbaar maken yan onder%oe-
'~; ..•. '.; .•. ;.~.-: ken,' ad1'tezen trenontwerpen aan het onderwijsI; L__ i t llingen

."::'.. , . '.:_' .... ~,.·cOllp emellta e· 88IIellverklng met andere ic.......en. n8 e ,
.:' >:':':?~' .•. bedrijYcn.'el\,partlcul1ëren·, vier doelstelling verenigbaar is
c-, "'aIet-4iovan deatlchting.

_"_,,,': 1 ..-:L<·:,: · . .''':;.~' :.:!~;' --- ~ <.-,_.:. - -_: .'. .
,:,' ... -

•. ; r ,.:. ~ .~:.. :.,-; ... :'~.:': "; .•~;~,-.;'
~ ~ .. '. . . . -..

. I ''"'" ' ..:,; '.: • • •. ' '. :,. ~ l •. , .....~:.:. ! _'. '.
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van beginnende bedrijfjes die al een
marktrijp product hebben en Taak ook
al enige ervaring in het ondernemen.
~en helpt hiermee dus niet de groep
onervaren schoolverlaters. Deze on
derateun1ng betreft advleerlng, be
middeling, het ter beschikking stel
len yan goedkope bedrijfsruimten,
veelal yolgenshet model yan de
EngelaeLocal,Inltiatives. Hieruit is
ook de oprichting van bedr1.jvenhotels
ontatuan, vaar behalve goedkope be
drijfsruimte ook een collectieve ad
ministratie, collectieve vergader
ruuten, onderlinge ideeenuitvisse
l1ngenz. vordtgeboden., Voorwaarde

,blijft, echter eenzodanigll8rktrijp
product",'dat,' financiers' erin geloven
en de aanloopkosten,' de huur van de
bedrijfsrUimte e.d;- villen voorfinan-
Cieren.'; , ',' ,. ,

. Een, dergeujk gemeentelijk ,werk
gelegenheidsbeleid voorziet .dus ','in
"adolescentenopvang". Illll8r.vergeet de
"lall8lllcame'r"van niewe bedrijvlg-

,heid., ," :: - . ,

wijl alle voorafgnande mislukkingen
met hun educatieve neveneffect voor
beginners en langdurig-verklozen, uit
de hobby-sfeer of met sociale uit
keringen zijn bekostigd.

gerswerk en het onderwijs.

3 DE LOKALE BEVORDERING VAN DE Al1I'O
HATISERlNG
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Sinds dit rapport over Tllburg is
echter de gedschtenontwikkeling niet
etil blijven stonn. Oolon89 haoft het
CentrUlll voor Energiebosparing in op
dracht van de Nedcrlandse Energie
Ontvikkelings-Haotschappij (NEOH)
voor de gemeente Delft eendergeUjk
onderzoek verricht. Het hieruit
voortvloeiende plan zou in de .1oop
van 5 a 6 janr 1700 mensjaren werk
kunnen bieden. Het omVat ca.f 250 000
000,- rendabele investeringen.. De
uitvoering ervan wordt voornamelijk
opgehouden door organisatorische pro
blemen.

Een dergelijk beleid bewerkst~ligt'
niet alleen op de korte termijn een'
aanzienlijke hoeveelheid werkgelegen-.
beid, IIlBar bovendien op de. langere
termijn een belangrijke , versterldns
van de loleule II8rktatructtiur. Hen
grijpt imme.rsaan op tveepunten van"
de lokale economie: lastenverlichting
voor het bedrijfsleven en een verhO
ging van de koopkracht door verlAging'
TaD de woonlasten bij de consument.
Dit biedt aan Yraag- en aanbodujde,
een llIpu1s die als koppelde lokaal
economische circulatie een samenwer-
kende stimulans geeft. .
Bij een doortaatend.,eneraiebeleid
zouden lokaalaoedkope eriersieyormen .
kunnen wordenaangeboderi'op bedrij~

venterreinen die zich vel1icht ln
specifiekeenergleYol"llen kunnen spe:. .
c1al1seren. In dat geYll1 hoeft '. aen
zich bijZijn bedrijfsocquiáitie.niet
te beperke~ tot energle-extensieve
vormen van bedrijvigheid. He~ kän
atreVenn4Br eelectleyeconcentratie
rondom goedkope energievoorzieninaen,
en dat is vooral interess8nt' voor
energie-intensieve bedrijven. De fi~

losofie yan bevorder1ns nn 'plaatse.:.
lijk goedkope en aangepaste enersie-

en programmatuurontvikkeling.
Bij de dergclijke lokale ontwikkeling
z.ou de lokale markt ook yoor de bui
tengemeentelijke vraag extra aantrek
kelijk wordcn, met alle gevolgen voor
de lokale werkgelegenheid van dien.

4 EEN LOKAAL ENERGIEBELEID.

•

1
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juist de kleiné en vooral de 8tarten- mninframe-niveau, cad/com e.d.) is
de ondernemers dearasn een enorme aanwezig, maar kan vorden geneutrali-
impula ~ouden kunnea ontlenen. seerd door plantselijke softwnre-
Het· la zelfs ~O, dat de outomatiae- bureaus bij dergelijke projecten ne-
ring zich bij de~ categorie een tief te betrekken. Het in gsng zetten
slechte naam vervenen heeft, omdat van de "kleine automatisering" kan
na ' de enorme investeringen in hard- zelfs een markt voor de "grote auto-
vare onverwacht veel mensuren yerdwe- matisering" openen en de slechte noom
nen 1n het in bedrijf stellen van de van dit onderdeel van de eigentijdse
duur gekochte apparatuur. De kosten bedrijfsvoering neutraliseren.
hieraan verbonden bleken een veelvoud
te kunnen bedragen van de appsrtuur- Ons' inziens kan gestimuleerde auto-
kosten. Softvarepakltetten zijn duur, IIl8tisering door allerlei uitstra- Het Centrum voor Energiebesparing te
en zelden geheel. aan de individuele lingseffecten de lokale marktstruc- Delft heeft baanbrekend werk verricht
behoefte, atlngep4!1t. Dete aanpassing tuur in hoge mate verbeteren. in zijn onderzoek omtrent de relatie
breekt op: . daarin gaan. kostbare, Indien lIlen zou kunnen kOlDen tot een tussen werkgelegenheid en energiebe-
niet~eclareerbaremensuren verloren lokale viditel-achtige dienstverle- leid op lokaal niveau.
dit!, ,lIen juiatmet de automatisering ning, kan de informatietechnologie In zijn eerste rapport op dit vlak,
hoopte uitte sparen. als "smeerolie van het lll8rktlDechanis- "Energiebeleid en werkgelegenheid in

me" _fungeren. De kennis van te koop J Tilburg" (juni 1982) stelde het Cen-
ShJlU1~tend . 'geme~teUjk:, initiatief zijnde artikelen, aanwezige voorraden ! _ trum:
op dit dak; zou' drie -elementen kunnen en ,hun prijzen kan zozeer worden "Bij het ontvikkelen van een gemeen-

'omvatteÏl:.. :, . . verspreid, dat bestaande I118rktimpe
b
r 'd telijk werkgelegenheidsbeleid vormt

"'het, plaats bleden aan gebrulkers- fecties, V8ardoor vraag en aan 0 de energiesector een belangrijk on-
verenigingen "en het bevorderen van de elkaar niet kunnen bereiken, worden derdeel. Er is een aanzienlijke hoe-
oprichting daarvan;. . opgelost. veelheid werk gemoeid met het uitvoe-
-.liet~:be!lch1kbaarstéllen,van een Onwetendheid over elders bestaande __ _ ren von energiebesparende IIlBatregelen
"härd"at~verkplaata";met bijzondere voorraden en lage prijzen hebben en de productie YBn energie-appara-
'flldliteitell- voor hobbyisten, en werk";: altijd het lll8rktmechnnisme vertroe- ; - tuur. Daarnaast ontstaat hiermee werk
~oien;,: •. , ,.,.,.., beId zodat mensen zich Bchterof "be- voor onderhoud en advisering. Boven-
-het aankopen ,en yerzame1en nn kocht"·voelden. Door spreiding van ~ dien spoort aen lIlet het nemen von
eenvoudlae aofwreprogramma ~ a in een' deze informatie kan een veel groter dergelijke lIlaatregelen geld uit, dat
'foor'ieder;,:toegankel1jlce"sofblare-: 'fertrouwen in de markt ontstann, ' vervolgens kan worden besteed aan
bibliotheek.,,-', ,<.',. '..., OllIdatlien oneindig veel sneller :~t j goederen en diensten die Illeer werk

•' Opnlltionaal,rii.êau %ÓU het ,een Brote,: leun vinden vat men werkelijk no g opleveren dan de gasproductie.
stUïu~a!US.'foorltet:bedrijfleven'bete- heeft, tegen de laogste prijs die !-
ltënen,~,.wanneer'deoYerheid alle ont" waar ook geboden wordt. Aankopen I In Tilburg zijn nog vele lll8atregelen

.. .vikki!ldëeoftware;,' z.ou, aankopen en worden daarom niet meer op grond yan mogelijk in de sfeer van besparing en
···tegen geringe ,<versoeding,~'foor" het onzekerheid uitgesteld, ~odlSt de 0111- productie naast de reeds uitgevoerde
,', bedrijfaloven<toegankel1jk, 'en' ... -'be-,i loopsnelheid van het geld kan verbe- IIll1ntregelen. Deze lIl8atregelen worden

scl11kbiSisr ,Zou, aken.,>" .' . . teren•. Tegelijkertijd zal de consu- I
l
' genomen door de leiding van een be-

~za'redenerinB,gcldt iil een: ándere; ment Illeer epecifieke wensen ontvikke- - '1- drijf of instelling, een woningbouw-
! ..orde;,',al\,,;:sroote.oolcyoor;de":lokalel len" waarann eon geautollll)tiscerde I nreniging, eeneigenaar-bewonar yan

I'~:~~~:;:~~;i~~h.~~~c~r~~;;tte~e~~î~l1~ :~~:pr~:~c~~:dit~~~:~e t::::;od~~ ::~e ";~;:fiene:::~~o~~.se::~t~~ij~;
i.,i"aet'de-ontvlkkalaars ..van.,"arote aut~' tie. _Dit· roept nieuw werk in het overhaid gosel1jkbcden 011 de Sang van
iuUtièr1il8~~.. .(sJ8téëmontvikkeUng" op' leven op het gebied .van de product- uken te beinvloeden, aOlllB zelfs

~i'~~_'.;.':·2·~':.-"t.'":'~'~"',~,::,,:;;;.'~;~J'::~'2:';'--:"_''~~"i."~~':2....;.:'~·~2.._~~~:':':...._---------------11 beslissend." \'.
1.....,,.-:,.!- ,,,":,,":;,C,,.,; i---.;....-----------------------~"/';(:"" I
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inkomens de vraBg noor goederen nog
niet verzadigd is, zal dit voorsIsnog
geen verschuiving geven naar branches
die meer op de diensten' zijn geo~i
enteerd.

Het op deze wijze bevorderen VBn de
lokale tweodehandsmorkt, hoeft dus
geen gevolgen te hebben voor het mid
den- en kleinbedrijf. De verlaging
van de consumptie door categorieen
die anders nieuwe goederen zouden
hebben gekocht wordt goedgemaakt door
de extra koopkracht van de verkopers,
terwijl in het budget van de kopers
koopkracht vrijkomt voor nieuwebran
ches. Het gevolg is een· algemene
velvaartsverhoging doo~ betere ,allo
catie van bestaande goederen~' een
grotere onafhankelijkheid van de lo
kale markt van externe factoren, en
een vermindering van de afvalstroom.
Slechts op de langere termijn zal men
rekening moeten houden Yan, de afne
ming van de goederenmarkt. en een
toeneming van de dienstenmarltt.

Een meer gespecialiseerd onderdeel
van de tveedehandsmarkt kon vorden'
gevonden in de stichting van gespe
cialiseerde sloopinrichtingen.(niet
alleen autosloperijen, maar ook
sloopinrlchting~n' voor wasmachines,
koelkasten, computers: en lIuishoude
lijke apparaten). Door onmiddellijke
sloop en automatisering van· het voor
raAdbeheer door ut~er1ngsgerechtig

den, kan de benodigde opslagrui~te

vorden beperkt. Aansluitende repara
tle-inrichtingen kunnen voor de lo
kale bevolking het bij de grote be
drijven steeds onrendabeler service
apparsat vervangen. Het nnme de repa
ratie van goederen die niet op ,de
lokale markt worden· geproduceerd kan
een relatieve oxterne onafhankelijk
heid bewerkstelligen.

11ng op grond van specialisering, en
tegelijkertijd op nationaal niveau
tot een vorm van industrielc herver
kaveling nasr het voorbeeld van de
landbouwkundiBc ruilverkaveling die
ons thans een sterke agrarische po
sitie heeft gegeven.

5 DE LOKALE BEVORDERlNG VAH RECYCLING

De afvalverwerking zal partikulleren
en gemeenten in de toekomst voor hoge
kosten plaatsen. Het is derhalve ook
in het eigen belang van de gemccnten
de lokale afvalstroom zoveel mogelijk
te beperken. Een dergelijk beleid
begint reeds voordat goederen het
afvalstadium hebben bereikt.
Van groot belang achten wij hierbij
de bevordering van de tweede
handsmarkt. Hiertegen bestsan van de
zijde van de middenstand begrijpelij
ke bezwaren. Hen vreest immers con
currentie van de tvecdehandsgoederen.
Dit is juist in het geval de tweede
handagoederen van buiten de lokale
markt worden aangevocrd en de winsten
weer buiten de lokale markt terecht
komen. Wanneer echter elke gulden die
in het lokale circuit asn tveede
hnndsgoederen vordt uitgegeven ook
binnen het lokale circuit vordt ont
vangen, kan deze hier ook weer vorden
uitBegeven. Hen moet derhalve in de
gestimuleerde markt exterae handela
ren in tweedehandsgoederen weren. Dat
is mogelijk, zoals al eerder gesugge
reerd bij de verkoop van prototypen,
door uitkeringsgerechtigden met be
houd van uitkering in de gelegenheid
te stellen te opereren op de tweode
handsgoederenmarkt. Deze betrekkelijk
plaatsgebonden bevolking zal immers
haar winst weor in het lokale circuit
besteden. Aangezien bij deze lnge
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Beholve var~te vnn verschillende te~

peratuurniveaUB, heeft de industrie
ook krocht nodig. Dit opent de ~oge

liJkheid yan Wsrmte/Krocht-koppelinB
vanneer varllltegebruikers en krachtBe
bruikers ruimtelijk in elkaars nnblJ
heid verkeren of (door een offensief
beleidl) planmatig gclokaliseerd vor
den rondom een WIK-installatie.
[rscht (in het slgemeen: electrici
tèit) kan niet vorden geproduceerd
zonder dat daarbij ook warmte vrij
komt (in cen verhouding van ca 1 op
2). Hen ksn varmte van een hoger
temperatuurniveau produceren door het
aandeel geproduceerde krocht vot
kleiner te moken.
Wind- en zonne-energie kunnen plaat
'sèlijk goede mogelijkheden bieden,
vanneer sprake is van kracht-inten
sieve industrieen die fluctuaties in
het energie-aanbod kunnen opnemen
zoöls bijvoorbeeld electrolytische
processen met een grote of te vergro
ten buffer. Wij stellen ons bijvoor
beeld .- niet gehinderd door enige
deskundigheid - voor, dat bij de
bereiding von chloorgas uit een zout
oplossing, fluctuaties in de electri
citeitstoevoer onschadelijk zijn voor
de bedrijfsvoering, vanneer een flin
ke chloorbuffer aanwezig is.

Door een lokoal beleid dat voor gege
'~en industrieen toeleveranciers en

'. afnemers op zijn grondgebied bijeen
,acquireert, kunnen belangrijke kos
tenbesparingcn vorden bereikt. De
gemeente zou zich nu niet ~eer hoeven
te richten op alle bedrijfstakken
tegelijk, masr op zeer specifieke
bedrijven overal ter wereld, hetgeen
richting 'zou kunnen'gcven aan het
:j~ui5itiebeleid.· .

"Dit· zou' .kunnen leiden tot minder
~ergeefse:moeite en minder'concurren

. ,Ue tussen de lokale overheden Qnder-

voorzieningen Is don ook niet zoz~r

. energie te sparen, als vel door het
goedkope aanbod vooral energie-inten
aieye .bedrijven'te kunnen a3ntrekkcn.

.- In Japan zijn voorbeelden vaarbij
achter de hoogovens stsolfobrieken
zijn opgesteld, doorachter carrosse
riefabrieken en daarachter veer auto
fabrieken. In Nederland koelen wij

. hct vloeibare steel af in broodjes,
\tervoèren het, v..rmen het op 00 het
te valsen, . koelen het af om het veer
te vervoeren;nssr plaatsen vaar het
vellicht opnieuw moet vorden opge-
'varmd. . " .

. Theoretisch: is het denkbaar indus
trieen achter elkaar te schakelen die
bijvoorbeeld: varmte behoevcn: van een
achtereenvolgens lagertecperatuurni-

.. v·eou.:· '." '.. ' , ... . . '.' .
Gestelddathet~rste' bedrijf varmte
nodig heeft van' lOOO·C, . en ,varmte
'afgeeft vlln BOO,·C, tervijl het tveede
bedrijfnrlllte nodig heeft van SOO·C,
aÎaar op djn beurt vonllteofgecft von

.. ,6OQ·C, enzoioort:daarnee' zou voorko
men:: 1riJnnen:vordeli . dat voor ieder
bedrijf' .'afZoride'rlijk .' .uit primaire
brooneil'waraite moet .vorden opgewekt',
zoslanu,'lIet gcval18. Gezien' de

. aanz!t!nUjke';,investeringen . . . die
vanlt~~ransport'~etz1cll'meebrerigen,
is'yooreen" dergelijke symbiose van

",bêdrijven"seplsnde ru1ilitelijke'c:o~
0' centratie :noodza1ccUjk;;' Eveneens van

.. ' '.'" .. belsrii(i5'êon'voldoende äaiîtill' , deel::"
. ';. "'oemende bedrijven,zodnt het cascade;..

,'sJÏlteelu"niet ',s,taritof' ...alt' met het
"ilfh~J(eit:;vaneenafncilllor'of',.leveran

.• '...••.•.•ë1er~.'Per :8eval' zal •• d,e j uis'te 'S7hBsl~
,:'groo,ttll van' het' ,systeem moeten worden

",,'~b~~is~',~ i:::.: om'~rierzljdB:de.kos,tlm' : ~an
,::',tranllport·, te." minlllll)liseren,' .snder

;-"'iijds de" koste" ,ansfh"ài:skrilllc:o door
.~~: 8pr~ldlnB;' ('Ver; 'een 'gioter Ïlnntill'. ; .. "

!:i.'-..' <::',,:"..t, i ,,~, -'::~:. ;:,:·;;+!".··:,;:·t;~_';<- ~:-.:; :....~:.!.~':.::-. . ,. .,
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gegarandeerde, normaal betaolde werk
gelegenheid. Hen knn echter wel een
op het ondervijs aansluitende gefa
seerde inschakeling in het arbeids
proces met incidentele extra ver
diensten in het vooruitzicht stellen,
die de betrokkenen stapsgewijs waar
devoller mankt op de arbeidsmarkt,
Dit zou bijvoorbeeld kunnen bestaan
uit een jaar vrijvillig onbetaalde
arbeid in hot kader van een gemeen
scharstokenplan, vervolgens een joar
eventueel in deeltijd tijdelijk extra
betaald verk, en ten slotte een jaar
starterspremle, deelneoing in een --
EAJ- of terugploegproject, of duur- I,
zame plantsing in inmiddels rendabel :
geworden gemeentelijke initiatieven. {
In een derllelijk voor iedere werkloze 'I:' ..
geldend progrom:na, kan men naar ge- '.
lang de lokale situatie extra fasen ..
of schol1ngsverpl1cht1ngen -opnecen., -,-.-,

I

Werkloosheid is derhalve niet alleen
het belangrijkste lokale probleem,
maar ook de belangrijkste lokale_.~
potentie.

Een dergelijk lokaal. op het onder
vijs aansluitend programma kan naast
de eerdergenoe~e doelen de afstand
die dikvijls wordt gevoeld tussen
school en bedrijfsleven overbruggen.
Stigmatisering door de projecten ex
pliciet als "verklozenprojccten" te
profileren, moet vorden voorkoaen
door gemeentelijke voorzieningen ook
toegankelijk te laten zijn voor
werkzame particulieren met een hobb,.
De genoemde initiatieven kunnen voor
alle inwoners interes
SDnt zijn. Zij kunnen daardoor ook
een belangrijke recreotief-educetieve
vaarde vertegenwoordigen.

binoticmogelijkheden over het hoofd
gezien verden.
Nu, no enkel~ jaren van economische
recessie (het uitblijven von nieuwe
investeringen) moet dat ov~rzlcht

meer oanwezig zijn, getuLge publica
ties zoals "Project emIssieregistra
tie", TNO, "Kilieu en technologie in
Nederland", HVRO, en publicaties van
het ESC, NIVE!SVEN.
De tijd lijkt dan ook aangebroken om
van deze inzichten gebruik te maken,
zeker ook om te voorkomen dat de in
de afgelopen jaren opgeschorte inves
teringen opnieuw op inefficiente wij
ze individueel en incidenteel vorden
sangewend, waar een collectieve in
vestering kosten had kunnen besparen.

6 PERSPECTIEF VOOR UITKERINGSGERECH
TIGDEN

In de hier ontvikkelde visie staat
een versterking van de lokale econo
mie voorop en vervolgens kan daartoe
aan werklozen gevraagd vorden een
bijdrage te leveren. De motivering
van werklozen speelt don een belang
rijke rol. Werklozen kunnen alleen
gemotiveerd worden wanneer hun een
financieel perspectief geboden wordt,
en wanneer de weg die zij hebben of
te leggen duidelijk is. Werklozen
zijn om begrijpelijke redenen het
meest geinteresseerd in overheIdsini
tiatieven die een financieel perspec
tief bieden en niet stigmatiseren.
Dit perspectief hoeft nIet een onmLd
dellijke beloning te zijn, maar kan
ook een kans op beloning zijn. ~ange
zien het verkgelegenheidseffect van
de bedoelde overheidsinitiatLeven pas
op enige tercljn zichtbaar znl vor
den, ksn men op korte termijn gcen
persp~ctief bieden In de zin van

1
J

-11-
J

volsende te vorden opgem~rkt.

Tot op heden is het milieubeleid van
de lokale overheid bij uitstek defen
sief geveest. Vervuilende bedrijven
werden geveerd of aan 8tringent~

regels gebonden. In het kader Van
gemeentelijke bedrijfsacquisitie is
het echter van groot belang ook de
mogelijkheden van een offensief be
leid te onderzoeken. ~l~ de gemeente
al huisvuil, rioolwater en glas op
haalt, waarom dan bijvoorbeeld geen
cadaium, als er %ich voldoende be
drijven op het gemeentelijk grondge
bied bevinden met een behoorlijke
cadmium-uitstoot? Dit zou een uitste
kend argument zijn bij de gemeente
lijke bedrijfs-acquisitie. Vervuilen
de bedrijven die tot op heden altijd
defensief benaderd werden zouden
plotseling een enthousiast "WelkomI"
te. horen krijgen. De gemeente zou
zich ook in dit geval niet meer hoe
ven te richten op alle bedrijfstakken
tegelijk, maar op zeer specifieke
bedrijven overal ter wereld. Dit zou
evenals bij een offensief energiebe
leid richting kunnen geven onn het
acquisitiebeleid, een grondslag voor
het zeer doelgericht leggen van per
soonlijke contacten op grond van
duidelijke argumenten.

Voor een dergelijke benadering is
uiteraard een degelijke, deels tech

,nische, voorstudie noodzakelijk.
Een probleem daarbij is, dot tot op
heden . weinig instanties een algemeen
overdcht'ovcr de technische spedfi-

_' cat1es van industriele processen had
den. De vernleuvingen in het particu
liere bedrijfsleven werden in de
periode van economische gruei met
zoveel elan en tegelijkertijd o~

begrijpelijke redenen lIlet zo veinig
"openheid 'doorgevoerd, dat niemand

meer een goed overzicht had en com-

De volgende fase is het gescheiden
ophalen van hulsYU11 en bedriJfsaf
w. Dit kan in nauve sáIIlen\lt!rking
met de reinigingsdienst en uitke
ringsgerechtigden Wórden opgc%et.
Daarvan djn veel verschillende voor
beelden!n Nederland beschikbaar.
Het terugvinnen van niet aan de bron
geselecteerde waardevolle anterialen
uit afval, anders dan organisch mate
riaal, ijzer en energie, wordt over
het algemeen niet als rendabel ge-

'zien. Op. dit vlak kunnen derhalve
uitkeringsgerechtigden aet behoud van
uitkering zonder concurrentieverval
sing·· Mn de slag.. Op dit gebied . is

. nog veel·1nnovotie denkbaar, met name
op het gebied van automatische ofval
selectie ·en, blotechnologische af-

, briwemechanismen. .

:-

;.
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;:,..

Hieraan kan ~ondereni8 bezvaar door
, uitkeringsgerechtigden' in ' 8smenwer-
, king ···.met officiele .instituten op dit

-, gebied,vordengeverkt. lIet ulttestèn
:' van::,~ biogasinstallaties . en·· oquocul

tures. die' orgonische IlI8terialen . kun
nen' ververken ia eenzeer'llrbeidsin

. tensief: en uitnodigend:veld, v8arin
Det' behoud van.,uitkertng ksn, .worden
geexperimeDteerch:
Bijzondere: 8llJldacht, dient te·' worden

'"besteed :Mn het Icveken van vlssoor-
ten,::z08ls lcarpers, ,die een belang
rijke. rol:-ln' de '., kIjngloop kunnen
vervullen., (zoals het "omzetten van

, mest) .',' 'De consUIlIptle, van karpers is
,echter ,in. ,de Nederlandse.· :8llIlIenleving

;' 'allecn:'.VAI'I elligeomvang:blj .. buiten
," .. "laiiders' tUit hel' Kiddellandlle-Zeege
':~ '~bied~'·. zodat de Afzet vall,' dit: product

. (eventuèd ::81s veevoer) .moet vorden
i.~" gë!ilt~,leerd.: L'" ",.",. ,,"i>

:;1'_ "~'Te~,';,a8n;de~"v8n~~:b~'d~ijVe~8~quisi-
,_::i"t1ë~in ,verbond met: het-',mil1eubeleid

;; .... ', op:~'lanRe.re :::terilüjn~diènt':'nog; het

. ".-' ..
.\'
'.:
,.. ~~-:-,- .:~-.:~~-";.
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Een door1aSlend milieubeleid dient af Ie
stevenen op rendabele. uitvoerbare en op
elkaar aansluitende milieuprojecten
Soms is het wenseliJk aan dergelijke projecten
notas en progrommo's vooral te (alen gaan
In voorkomende gevallen kunnen zij worden
gevolgd door lormallsering In stedebouw
kundIge plannen ol bijzondere regelingen

milieun"l" 9
miheubr.l('1dsp'ogr"mm;f5
m,heupro\ecten
mlheuvnr.ndell,ke sledl!'houwkundlge p!:tnnl!f'
lkle,"e) mll,eu'I!IIrctrapoor1aQ'!s

MIlieubeleidsprogramma's
Een md,e:;bc/elasploçramma IS een mee1ia1en·
n/an ~uor m/l/euprelecten In alle sec/olen.
Her s/el/ pIlDnte//en. combmO':!,1 verschrl7endl.'
mogelil"~l1den en geelt de volgorde van urt·'
vocr"'g en de daartoe benoo'ge1e mIddelen 3iJn.

Hel mllJeubeleidsprogramma omval hetlotale
beleid i"zake mIlieuhygiëne en natuu!t'etlee'
lIesamen hel milJelóbeheer). Het bledt de bevol
king het voorUItzicht op l'en beter leefmil:eu,'
maar reiktlcgehjkerlijd de bedujven een ,
helpendc hand MeI hel milleubell!1dsprogramma
biedt men het part,cuber jnHlahel de grootst
moge~ikt: reChtszekerheid en dUIdelIIkheid

Een dergeh,k plan stimuleert een snelle uitvoe~'ng
van de meest urgente projecten in de luiste
volgorde IIn :;uggereert inleressante comllinalies
die projectgcwilS door de organisalie van .
verschillende belangen kunnen ·....ordeo·
g'.!rl.'a~seprd.eventueel meI inzel van werklozen.
Ook de relaltes meI andere sectoren va'1 belerd
reUecten. combll'l3hesl worden gelegd.
Een m,Leubeleidsprogramma heeh betrekking
op een regIO. een gemeente ol op een deel van
een gemeente. . .
GezIen hl'l grote aantal strijdIge belangen lal
het programma altemalieve sccnano's kunnen
omvanen waaruIl langs democrahschE' wl'{l en
door overleg met belanghebbenden een keu:e
gemaakt kan worden

Door verschlllende gemeenten en prOVInCies
:I,n reeds miLeubeleldsplannen gemaakt
Een wenelilke regeling IS In vC'Orbercldlng
Hel miLeubell!'d~planwordt ge:um als
hel ,"~lrumcnrbIJ UI!stC~ om milicutlY9,enrsche
norme" Ic cllcclueren Dez!: ~unnen nauw
~eulIg'" op loca.,1 nIveau ge~leld WOlden dan op
reg'onaal nrveau. doch d'f'nen op aRe nlveiJu~

aanwC:19lC ;11"
VO(\.d,1 11I('11 norm!!n ""n stellen moet de we'~I'!'

hi~l~ mlheubCIil!;llng bekend lijn. teneinde de
m'~t!u~l'óa1;lllll rcgrn de ~esior te kunnen all\'('9rn
Hel ml~eubcll'ldslilanomval dus ecn lO:irht ln d.'
eOl'S5Im.. de ""'Ize waarop de:p ZICh v('.sprclden

en de Scllllllc die daardrorveroor.'''''''' WOl dl

.cP.. Wf·i-. ,

Voor deze sectoren zijn geheel verschillende
mogehikheden Ier vert>elering van het miheu
aanwezig en het gemeentebestuur kan zien
in zo'n nol.. Uitspreken waar hel zl)n prloute.len
legl binnen de betrokken sector BovendIen
opent hel opstellen van mlheunola's de weg
naar een integraal miheubcll!'dsprogramrna.

Dl: wenschikheld van zo'n nola bleek vooral b'l
heloostell.:" va'1 beslemminQsplannen en hel
vergunnIngenbeleId
Wanneer over hel milleubelerd van een licmeente
geen dUldf:hlo.heid bestaat worden InitiatIeven
genomen d,e achteraf moeten worden algeWl'zen.
ter ....;" andere mitiatieven, zoal:; bedri)lsvestlQlngcn
die wel toelaatbaar zijn. worden afgeschrikt
Gebrek aan eenstemmigheid kan er bovendIen
loe lelden oa! hel milleu-aspec! bi) de beslem
mlngsplanonlWlkkeling geen rol mpcr speelI

Hooldsecloren waarop de mil.eunola belrekl,'ng
kan hebbpn Z'ln:
- bedrijven!erre,"en
- landelijke gebieden
- beslaande bebouwde gebieden

("lee1m.heunola")
- nieuwbou.....gebieden rnota hygiënische

sledebouw")

MilIeunota's
fe'! mll'eunora IS een no1a waarin glotail/
hel gemef:"lelrJk mIlieubeleId VOJ' a~ gehele
gemeen'e 0' voor een bepaalde sec/or word:
vas/ges/ela

.•..~-~--:--~----------_.
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energienota s
en~rglet\(!!Clclsprogram",.,. s
J:!np.r9'eproll?cten
enerptl!' zUinIge stedebouv:lo.undlge plannen
wtndlurb",,,· c'annen

ENERGIE

Een doortastend energIebeleId die"l alle
stevenen op rendAbele UItvoerbare en op
elkaar aansluitende energieprOJecten
Soms is het wenselii" aan dergelijke prolecten
nola's en programma's vooral Ie lalen gaan
In voorkomende gl!vatton kunnen Zij worden
gevolgd door lormahsp.fJng In sredebouw
kundige plilnnen ol bIjzondere regelingen

(Kleine) mllleu-ettectrapportages
ACltVlteilen die in één van de voorgaande beleid!>·
stukken ni.el ziln voorZien kunnen bIl verordenmg
mer-phchhg worden gesleId. waarbi, een locale,
procedure de betrokkenneid van belang.
hebbenden kan rL-gelen. Naast deze "kleine mer"
staal de binnenkOIl wellicht velphchll' "grole mer"
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,.----~~=~~=--------------------------- EM~eoo~~ ~~g~~~~sprogmmma~Milieuprojecten Milieuvriendelijke Een encr9rpnora rS een noli! ....ihlnn glot;aal Een encrç.eDell!ldsprogta,..,m,l'5 een meetlaren·

Een tl'IIlrelfPlO,'CCl beoogl de UJtvoerlllC "an een &tedebouwkundlge plannen hel gemeente/l/~ encHÇ1'cbeleld voor dt: gehele plan voor ene'g,cprO/eC'e'l m il'le st:CIO'er:
coml>inir;c I'';" mlüeuverbeterenoe maattegelen. gemeente of vnor een bepaarde SEcIa' wo'dI Her Slelr pl/orirellen in ecn oNcucf van mogell/k•
meestalbetreklliog hebben op een begrensd Miheuvnendeltille stedebollWlluna:ge piannell \'ilsrp!'lcpr1 heden. com:,,'neert ze en geelt de vOo'go'dB aan
projectpel1lfd./Il een organisalonsch l'ertJarlO bevatten (de mogebll<helo lol lJttvoerlllg van) \'ar: wh'oerttl; en de diJar.~ OefJodtgde mtdd!!le.'1
waann o~'('rt1eid, parriclJheren el! IIlsleiMgen stedebOllwl<undige maatregelen die hel /TIJI/eu· De wensehlkheld van zo'n nota bleek vooral boJ
verregenwocrdlge!kunnen zIjn (meI name de belang "lJnnen dIenen hel ops1ellen van beslemmingsplanner. Wa-meer Er IS rhans in verSC/lIl1ende secloren sp:a~e 'ian
mopetjkeinzef van l(t'eflrJozen is thans actueel) over her energiebeleid geen dUldehlkh~d bestaat uo!et'nlopende inlllaltcH'" rcr enerplebe!:paring.

Hel beIreIl globaal miheu-overwegingen op de worden mhet WIlde weg ,"Iltat'even genomen Aange;:ren bij ,cojerc maa~-egel hel enerp'e- .
Mi!ieuplojecten kunnen op iJchzell staan. maar Volgende punten: met een laag tolaalrendement. Ierwil' andere "crbrUlk afneemt en daarC'Jor ooI< hela::Jsolule
zij kunnen OJI< voortvloeien uil het meerjaren. - beslemming toelalen ol niel? (programmalase. In"13heven bil gebrek aan leke'held orr.:ren1 hel elfect Viln de vOlgende maatr~gel. kJn de
programma van een mibeubelciOsplar. omvangbepahng,lotatlekeuze) overheIdsbeleId ilchlcr..,egc bhlven Geb'ek aan volgende maatregel onrendabel worden.
Wanneer bi{vOortlecld een gemeente een aantal - welke beslemmingen mogen biJ elkaar in de eenstemmigheid kiln er10e lelden dat toer energ'e. ook allever1 d·e meer op.
bedrij\'Cn meI gelijksOOtlige emissies op zijn buurt liggen. welke nlel? (bronnen en gevoeiJge aspect bil de oeslemmingsplanontwl.~elt"9 geen Her gevaar I!> OOlS grool da: een dure.relat'el
grondgebied heelt. is hel de moelIe waard om te functle,lonellng enz.) rol meer speelI. onbelangril~f maatregel he: nemen van veel ,
kijken ol deze emisslCS niel collectief kunnen . - hoe worden binnen de beslemming de loe. ellect.evere maatregelen voorgaan onmog'elijl<,
wolden verwerkt. . gelalen actiVlteilen nader beperkl? (slaal van Hooldseetoren waarop de energlenOHJ betrekking maakt. ol dilt door hel nemen van nieuwE'
Hel~ zeUs denkbaa; dal de gemeente eEm gellchl inrichtingen, nadere eisen, omsCIlrijvingen, kan hebben. Zlln: maalregelef' ae eerder genomen maatregel
IcqulSlliebeletO voert om op.... - sencties) - gemeenleh,ke gebouwen onrendabel ...ordl.. ~ ..n "" IIJllenlerre,n h d d Het laatste heefl zich \loorgcd~.~n bil' SI'~d' .~
zo veel mogelijk bedrijven meI delelfde emiSSie- - oe wor I e beslemmingslegging jundJsch - bestaande bebouwde gebieden uu u ~
calegOl~èn bijeen Ie blengen. wanneer dal noo.g ingekaderd? (vrijslellingen, wijzigingsbevoegd· - nieuwbouw ver\'larmlng~p'oieclen Ol.' enorme lO'icst

e
r
ingen

mochl ZIJIl om een rendabel emissievCfV\~kené heden, k1eine-mer-vcrphchtIOgen, procedures) - bedllivenlerreinen d'e daarmee gepaard ging~n. werden o"rendabe
l
.

~dlljlle kunnen opricfllen: Een dergeiiJlt - wat wordl in de loeliCllIJng opgenomen? - landehJke gebIeden loen de vraag terugliep do-;1' IfldJVldueh3
. veS1igingsptaatsvoordeel heeh voor oetrellende (milieuparagraaf, beleidsuilsprsken) maatregelen lIan de gebrUIkers

bedriJVen.uiteraard grole aanuekllingskraCllI. Voor deze sectoren lijn geheel verschIllende Een energiebeleidsprogramma voor.omt :" ....•
Mliel1PfOleeten kunnen eenler op allerlei geo.eo In helsledebouwkundige plan worden alle i mogeliJkheden tol energiebesparing aa"wel,g delgcbl"e kaPllaa!Sver",ft'ging. stImuleelt een
WOrden ge~lal1. van hel gescheiden ophalen van geëigende elementen Uil milielJnota's. milieu· I en hel gemeenlebestuur kan llch in 10 n nola snellE' Invoeling van de 1!I's1e maatregele!"i"

, hUlsvuillDt geintensiveerd natuurbeheer. beleidsplannen en milieuprojecten meegenomen uitspreken waal hel lIjn prloritclten legl binnen dl' IUlsle volgorde en suggereert Interessante .
. ..... .,.. en waar mogefijk gelormabseerd ! de betrokken sector Daarmee sllmulet''l hel combInahes die prOleclll'.!wijs door de orgamsah{'

r gemeenlebestuur iMI3Iie\'en dIe de hoogst!' van verschIllende belangen kunnen worden. '

-t- p"orilCit hobben en voorkomt ondoelmalloe \lerE:ilhseerd
IOllJatievcn BovendIon openl hel opslelle'~ van
enClglI'nola's dE' weg naar een 'nlegraa' enelg,e. Een ener9,et>eICldsptogramm.:J heelt l>et'E'.k,"~
beleidsprograrnma o~ Ct'n 'egIO. cen gemeen:e, ol Op('~·, deel ~an

, ecll oemC'enle

~
B'llo-ndt're aano.:lchl \,orO! beslPed aar, het

, _ ",("~ueI1'genl1cldsetlcC'l :!., heelt (1(' ç..mecnlf'
T,lbur9 lalen betekenen d.l' een saml.'nnJ"llend
Integr;r;l' geo'ganlseerd ef' dC'Ol1asti'I1C! .:''lerg'P
beleid 10"'1" OP ~o"c a's (1r langrrf' termIJn·
10001015000 menSlaren V\e.1I Oplt'vt'1l .
Gellen hetp'ole aantal Slrllo'ge bl'lang!'n

"

zal hel plan atternalleve sccnauo's mOel.."
omvatten 'had'uillanm' dem;lCtall~ch~' ~egen

i'" . , . ~~':,'i ,.., I aoor ovc'le;J met belànghe:Jtlendcr' r('n .eu:e

~..·,,~;.'· .."..'.~,.,.•:1:.,,:..;,.~.•..·:.:;':7.. ';..'~:,:'~"~.'~'~'~~.~''~,.,~~~~~~~~~~~~~~j~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!.-----J!I------..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!....~g:.e:m~aa~kl~k~il~n~w~c~r~d~t'~n;... ----------------j
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WERKGELEGENHEID

Een doortastend werkgelegenheidsbeleid
dlon' at Ie sfevenen op rendabele,
uIIvoerbare en op elkaar aanslul1ende
workgplogenl1oldsprOleclen
Soms IS hel wenselilk Ban dergelijke projeclon
nola 5 en programma's vooral Ie lalen gaan.
In voorkomende gevallen kunnen liJ worden
gevolgd door formallsellng In sledebouw·
kundige plannen ol bilzondere regelingen

.....r.'~ÇJ~leqn,..t,{'lrt~"fJt~ "
welkrfFl"'q':~"'!l(IS[l.(}:;·.lmma!;

wcr~gr.ll]g""h.eld~prO:·~CIt;tn

bNj"I':;\."'''-1plolke ~I'!debcu....~undl\l'.! plannen
!Jell'lds[}'og-amma ~tr.:O':!\oI~e efflclcncy
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Werkgelegenheidsprogramma's
Een We!~!J'.!'f)tJ('nhe'c~orCQ:.lmma.s e,!n
mcerjilrenp,.:,n VOOI ...'!:-~gp:egenhe;dsplOleC!en.
pro/lJcten Ie' versle'~"Çvan de mal~/seclol

en gemee'ö:'i!:'I"e .1CQ...s,t.e naar bedolVen,
Hel src!1 P!'~"le'ten. combrneert verschItlende
mope"I~1Jeaen en ge,!r; de voIgou1e van lJ't~oe-

f1ng ~n de OJllrtoe (le.ft .,;1,grto m.ddelen aan,

Hellllel"gelegenhe,osprogramma geeft nader
vorm aa'! de sleulel'~;I,;lIlev!!n Ier versl,!rlojng •..an
de marktS'.!C1or dIe d.:>~~ lIel gemeentebestuur
kunne'l wo' den aer.c"'en, lol de mleldelen dIe
dil3r\'Oor noé.g zil" be"olen meI al!een gellJ.
maar \loora' OOk hld Inhahel en kennis van zaken
alsmede ru'mte om In':'alle·..en ie lIunnerl on'.
plooien Ambtelijke e'ensten zullen 11r<! moeten
vrijmaken te ..enlueel door genchle deregu1eringi
om hcl vee' grotel pcrenhet'1 van di! gedwo'!gen
vrije "jd V,,'l welklozer Ier velsle,l,lng van '
Ge locale mJ'klseC1~' :~ kunnen aan......enden.<
en om d,ve'se !-leute: ... Ilatle\lcn Ie kunnen
voorbcrCtc~n ~03Is. .
- SlruClure"ng van loca'e lfI'!ovahe
- hulp aan oegmne"de bedliJVen
- energ'ebcleld:;programma's
- mll'l!ube1e'dsprogral"'ma's
- prog'ammi\'S voor ove"ge lmlrastrueturelei

VOOrzrelll'lgen tèr ...ersrer~;ng van de malkl,
Sf!clor

- stads'eno"aloe en monumenlen;(·19
- lecreahe\'c voorzler_open .

Een gemel'",e met eer :a:"el'I" ingesleld I>cs'uur,
waar de tl'o:-edurCI1Jet<'''\ l..orl ~~n, \o\iJ.lr de '.\l'?
naar alle.I(', \'OOr:1Cni'lg'['I' IOtlevl"Jncle.s en
alnemers gt'ma.l..('i'l' 11,' "Inelen IS, \\.lil·\'e,schll·
lentle gved~otl!' ('1'".;: .:..ormen "al'.\\'z'(;I'I" "n
\'\'.1;\1 bepa:l 0" mtheUl'le;.lslenClc emrss.es 11,10' dt·
overh"," \\\J'den atill',~rden "("w("'I. If.::'('!l

gemeente "ilil' ",·ei" I , '9he'd DI'In.1l..l..e."'l..C! VJn
de grond 1,1'''''' d~" in {'('n gemeent" meI eCII

ZUIver regulc'end ltt':;' .;;Ir

Hiermee lIl" 31 ('n"e'.. !'Uilgl!5hC~ ~'(\or e<lO loc,MI
wcrkO"'t'tle..,"eldSt'l"i' j a.lngel1t'WII. C,'nt'.I'l'
llcO"Dpen : .•n VCShil''';:5pla:Jlf.op''nla~~:Jhl'

Een we.kgclegenhCldsnota doelllchhnggeve"de
uitspraken op deze gebIeden Dills van grool
belang voor het behoud en de ontw,kkehng van
vakhekwaamheld, ambitIe en mlhal,!'1 bil de
werklozen onder de bcvolking en bevorder' ecn
rationele pllorilellsstelhng bI' hcl Oehper. hers!,,1
en de 511mulerong van de laealt' economIe.
Een dcrgelilke nola maa'.t voorts dl." weg VIII \'OOr

een Inlegraal ....cr~gel"9<'''heldsproy.iimrna

AIIe.wegen glc>eil het beser dal de locale
~eonomle nlel voo. de volle too'" afhangl van tl'.!t
nallonale bele'd en de &ntetnahonale vcrhour1;n
gen en dalloc.11e Inlt'aheven uilerst welkom l'i'
Om deze locale inItIatieven mogelIJk Ie maker
en \e sllmuleren dlenl hel gemeentebestuur
Omlrenl de volgende vragen pOSl\le Ie ".ezer.
- hoc kan men een ma~l",alc Inzel van werklOIP"

bevorderen en welke caran\ies kan men biedcn
In verba"d meI mogelijke conC;JrrcnheVe'val~ln9-:

- In welke seClOren kunnen van overhelds\\egl'
sleule"nlhaheven 'lIorden genomen en in
hoeverre kiln daartoe bIJvoorbeeld menskla·~tll

worden vrijgemJa"l door derellulellng?
- welke seclo'!:n ('n bedrijlslal<ken wensl meI',

in hel bijzo'lder locaalte stimuleren?

Werkgelegenheidsnota's
Ern W("~gelt?ger"'e,asnOl;j.!o c('n nolil ",aill'"
globaa' he: gern"'ènrcl'l" N'/cI(J 1\'01:11 V;;SIlJe/~'çtl

len aanl,e'l \'il~

- pe'SIll:c/lcf /'JeOerlde mlel ViI'l wcr~IOlen
- !Jemc!enr(!;'I~(' s'eulelrnl/I;rI/pvpn ter vers/e'/..ng

V!lIJ de ma'''./5eclol
- geroct1fe aCQu's'hC /JiJill C!edl//ven,

-,

WIndturbineplannen
fen ,,'mdturolllep:an 1001'1 VOOlulI op fnf.'IOt·
nota's, cnergleOelf:'áSpTannen en energ.e:
lulroge sledr?bou,~kunC1lge plannen len e,r,(1ë
excessen," de op"cnMg viln wind/Ufo/ne5
Ie voor~omenen tegel'l~enile1 de /oepass.nç,'
van windenergIe mogetlj~ Ie maken en:o'
Ie be_olderen,

Een wlndlurbineplan resulleel1 In een z"ner"tl~

kaart VOOI wlOdturblnes eil: als grondslag kan
dienen voor lIel gemakkeIrJ~,elüefallngsbele'O

, Energie-zuinige •.
.tedebou~kundlge plannen . .
EnerfJ1e-luin.ge stedebo&;w!lundige plannen
oe.-anen (ete fT1()!!eli/~neJd lot uitvDefing van]
sreC1elXJuwJ..undigl' maatregelen die nel enerpÎt:
verbrui/( /(unnen velC>eIElen

j.j~t be;Te~ glODa4ltenin Ileze volgorll~ van
p'lorrtel\; '. '.;" ..... .:
.~ /telbeperken VarlW21mle~e'liezen.
..; passief opvangC!ÏlVan ion :.
-hel meI hogel renClf:niimtol uit lOkAle b'onnell

:.p'odu~lenvan de bl:oodigdeenergic
'.' ~ loduslr'elecomple~vormillO .... .,
~.ver~or1enve,rkee'Ii-. en velvoersLJrlei't,

•• ', ."" In helst~~edo~~kundI9~p;~n~0~dlln" '
.',: .. ':,' .. aUe g~èogendtl elemenle,:, uil energIenota's,

: ener9'ebe!e\dSplannen en ene,g!eprojeelen
,,~,e~gen?m.e,:, ~.~. ~aar mllQelijk gelormalisel:1n
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Energieprojecten Van energt~·zulnlge stl:Oeoouwkundlgfo planroen
Een ellèlg'eDlo,ecI beoogt ae uitvoenng ran et:. IS reeds een glOOI adnlal voorbeelden aan o\'{;Z 'I)

como<nat,e van energ.ebesparende maatrege/er.
m~stat l>elrell/,,'lg hebDcnc1 Oi) een l>eg1ensC1
P'O,'eelgeO'è:, In een organ.saronSCIl verbann
~aann overflCJd. parr.cutJeren en instelllr;gen
vettegen"'Oord<gC1 ~unnen zijn

EnergIeprojecten kunnen op zichzeIl slaan
maar lil kunnen ook voo"~loelen uit hel meer·
',areoplan \'an een energlebeleldsproglamma
Het ene'g,ebe1e,osprogramma zal over hel
algemeen wmOnClen 111 de aanl'i/zing \'an et!li
aanlal "ploleclcebleden" waalin een mln ol llIe!:1
hOmogeen pakkei van maalregelen kan worder.
getrollen. en een "jd~chema, .
Op hel moment dal een prOlectgëb'ed áan
de beurt iS,lS een naOeIt! Inventarlsa"e van
Cle meest gewensle maarr~elen en de OpZEI
van een projectorganisatIe noodzakehJk
Dil vergt naoerestud.een belllldoehng tussell
!!~~ers.uItvoeIders en o...ertteid. alsmede
IllIllal'ellOl de slan van /tel project. en controle

. op de voortgang, . '. . '
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l1ESO staat voor lIilieu, energie en
stedelijke ontwikkeling.
Hilieu omvat niet alleen het natuur
lijke milieu, maar yoorolhet leefmi
lieu dat essentieel is voor het ga
zond functioneren, de ontplooiing en
het initiatief Yon de lokale beyol
Icing.
Energie omyat niet alleen het streyen
naar een beperkt gebruik yen fossiele
en minerole brandstoffen, aaor ook de
afweging in hoeverre deze energIevor
men tot kapitaalsintensieye bedrij
Yigheid moeten leiden en menselijke
arbeid kunnen yerdringen.
Stedelijke ontwikkeling omvat niet
alleen stedebouwkundige ontwikkeling.
moor vooral een zorgvuldige diagnose
Yon. en een gericht ingrijpen in het
lokale functioneren.

Buro HESO kan op do yolgende monieren
vorden ingeschakeld:

1. Eerste orientorende bosprekingen.
Dergelijke contacten worden niet
doorberekend.

2. Hondelinge, incidentele edyiae
ring. De adyiseurs yan Buro HESO
kunnen incidenteel vorden geconsul
teerd tegen een bedrog van f 120 per
uur exclusief reiskosten, verschotten
en B.T.W.
Zij kunnen op deze basis ook meer
geregeld tot onmiddellijke wederop
zegging vorden betrokken in bestaande
overlegyormen (bijyoorbeeld tussen
wethouder en lokaal bedrijfsleven).

3. Ten slotte kan een geheel op de
lokale situatie ofgestemde langdu
riger odvisering plaate vinden. Deze
mogelijkheid stort met overleg in de
zin van eerder genoemde incidentele
advisering. Doorno wordt offerte uit
gebracht tegen een vooraf afgesproken
bedrag. In dot bedrog is eenmaal een
herziening van de offerte noor de
inzichten van de opdrochtgeyer Yoor
%ien.
Een dergelijke offerte vordt op deze
wijze in rekening gebracht, omdat
daarin reeds een klein otuk onderzoek
(een probleemstelling op grond van
enige invcntarlsutic) is verwerkt.
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011 IS ulleraard slechts Eocr. \oofl\ee;:l Zt' z"n
ook prOleClen voor grOO:5=rIJligc na·'50I.:lIl"
lIoor conCenlrahe van IOno.alleve aC!lvllc,len
lloor collecloeve emlsslc.e·...er~Ing op
bedrijvenlerrcJllen. athan"cl,,1\ van d~ locale
omslandlRhedcn en mtlgl!lt,khedcn dr.r,~LJiI,ll

Bedrijfsvriendelijke
stedebouwkundige plannen
Bedril/Sl'r'endebjke stedebouw/o,und.gc plannen
bevatten zoaanlge sredebouwlwndlge maal·
regelen. dar bedrijfsvesltgrng l\'aar mogelgll en
l\'ense"ik wordr gestimuleerd

In een dcrgebjk plan wordl bedrijfsveShg,ng
zo min mogehjk belemmerd en in geval van
tWIjfel omtrenl toelaatbaarheid de mogeliJl!held
van v/ljslelJing ot wijziging gebonden aan een
beperkte procedure van algemene ellect·
rapporlagEo doOr de initialiefnemer,
In hel sledebouwkundige plan worden alle
geeigende elemenlen uit werkgelegenheId!>,
nOla's, werkgelegenheidsprogramma's en
werkgelegenheidsprojeden meegenomen en
waar mogelijk geformaliseeld.
Op strucluurplanniveau wordl gezochl naar
mogehjkheden om vesliglngspfaalsfactoren Ie
optimaliseren. evenlUeel met inzel van werklozer,
(bijv. inlrastructuur, renovalie. groenstructuur).

specia1isenng en elhc.ency, HJcrmee worcJ1
bedoeld dalllel gemeentebestuur zich nauw
keurig rekenSCtlap moel geven van speClheke
locale moge~lkheden,liellcht op met naml'
te noemen bedrillsta~ken, '
Werkgelegenheid ontSlaat van oudsher. als cp de
enc plaats lets kan, wal elders M!t kan, Regional~
~peciabse/lng op grond van aanwezige mogehIk
lIeden is daarom· Zckcr in de hUidige
economl$Ctle omstandtgneden. van len minstE
even groolDelang voor de we,kgelegenheids,
ontlYlkkehng al:; centrale stlmulellng,

We\i(gèlegenheidsprojeCten
Een r.-erJ..geJegenhe,aSprotect beoogt
de uill'Oermg van een combtnatiE 1I11n ",erJt,·
pe/egenJIeidsbevorderern1e maa/regelen In
een orpanisarOTisch verband waarrn overtleia.
bedrijlsleven. part,cuheren en instellingen
IIMegen""oordig:t Ilunnen Zijn. al Ol niet mei
inzet van werlt/Olen, ' ,

·t ..

WerkgelegenheidsprOjecten kUnnen op zichzeIl
staan, maar zij kUnnen ;)Ol! vOOIlvloeien uil
hel meerjaienplan van een werkgelegenhe,ds.
prograroma. Zo kan een dergelijk plan als

,eerSIC pnoriteil het uItvoeren van projecten Ier
verbeterïng van detocale infrastructuur voor oe

,energiet!uiShQuding aanv,ijzen. DaarbiJ kan
blijken Clal de inzelvan locale energiebronnen op

,korle én langere teuniJn ,Yele mensjaren we'k
,zou Iumoenopleyeren en legeIiJ~er1ljd de ,
:concurrenlieposillevan de gemeenle als géhl.-e:
zou kunnen verbeteren. Het Detlcfl tiler VOOI'
,zlenillge~ terversierkillll yande"marktseclor.
'ZOd.a1 de,Rijksovertteid 'ill~~tvoetsr:;:.'r.r Vlm Ot'

'.l ,Jnterd~pal1ementalo C"r. ;r,;ss:e Aanv,el.ding
" !___.o, ,', Ultkcnngen ICAU,30 ~fpll:''Tlber 1982/ wel·

" ,'willend s'a81IcilcnQ"'~1 oemz!!, van werklozen
;>', ' o.l,ver~1 nadere,slud'!lenbe(Tliddehng luS!;!;'/:
j , "", ' verschillende overhedenJlnancicrs, UIIvoerders

'~l: '.', ':,~,'<'" ',', "e~nc::~~~~:~ci~9~e::~h~1~~~ii~i l~~ g~~~~11
'::'l;,::: lL ,;, ,:~ ,c;.:.,,;;N:'tr~;~~e!l, ~~~~~lr:~~ ~~,~r;~rtgang " ,,'
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