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Inleiding
Piet Gilhuis heeft in zijn dertigjarige academische loopbaan over veel onderwerpen gepubliceerd. Zijn eerste omvangrijke werk was zijn dissertatie uit 1981 over
het referendum. Dit rechtsvergelijkende onderzoek is nog altijd een standaardwerk over het onderwerp. Zijn expertise over het referendum is gedurende zijn
hele loopbaan door anderen benut, en hij is er over blijven publiceren, onder
andere nog in RM Themis in 1999. Enkele dagen voor zijn dood gaf hij nog een
lang interview over het referendum. Een bondige veelzeggende uitspraak siert de
kop van het artikel: ‘Het referendum is democratie voor gevorderden’. Maar ook
artikelen en boeken over administratief beroep en toegang tot de rechter en andere meer algemene staats- en bestuursrechtelijke thema’s zijn door Gilhuis toegevoegd aan de rechtswetenschap. Net als het onderwerp referendum, werden
ook deze thema’s veelal door middel van rechtsvergelijkend onderzoek benaderd.
Denemarken is het land dat veruit het vaakst in Gilhuis’ publicaties figureert, een
land dat hem ook om persoonlijke redenen dierbaar was.
Maar de overgrote meerderheid van het wetenschappelijke werk van Gilhuis betrof toch het omgevingsrecht in brede zin: het recht van de ruimtelijke ordening,
het milieurecht, het waterrecht en het natuurbeschermingsrecht. Op al deze terreinen én op het snijvlak tussen deze terreinen deed Gilhuis onderzoek. Hij deed
dat al ver voordat de verzamelterm ‘omgevingsrecht’ in de mode kwam. De oudste publicatie die in dit boek is opgenomen gaat over de samenhang tussen waterbeheer en milieubeheer en stamt uit 1986 (een preadvies voor de Vereniging
voor Milieurecht, waarvan Gilhuis later geruime tijd voorzitter is geweest). Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen, vooral onder invloed van de EU (met name
de Kaderrichtlijn water), is deze publicatie nog verrassend actueel. Het preadvies
gaat over de eisen die aan afstemmings- en coördinatieconstructies moeten worden gesteld en de haken en ogen die eraan kleven. Anno 2005 is dit onderwerp
helemaal terug met het streven om te komen tot één omgevingsvergunning (aanvankelijk als VROM-vergunning aangeduid), die vooral voor meer procedurele
samenhang moet gaan zorgen en met het voornemen om in een later stadium de
samenhang tussen de omgevingsvergunning en andere vergunningen (water!) te
verbeteren. Gilhuis hield eigenlijk niet zo van de term omgevingsrecht. Hij vond
dat maar een modieuze term die bovendien geen recht deed aan de vele aspecten
van het milieurecht, die lang niet allemaal samenhang vertonen met de ruimtelijke ordening en het waterbeheer.
In dit boek is een selectie gemaakt uit de publicaties van Gilhuis. Een complete
bibliografie is achterin het boek opgenomen. De bijdragen zijn thematisch geordend in zeven hoofdstukken. Binnen deze hoofdstukken zijn de publicaties chronologisch gerangschikt.
Het eerste hoofdstuk is veruit het omvangrijkst. Hieruit is af te leiden wat Gilhuis
zelf als de kern van zijn onderzoek zag: de rol van de wetgever bij de bescherming van het milieu. In de afgelopen decennia is de rol van de wetgever behoor1
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lijk veranderd. Deze veranderingen zag Gilhuis al in zijn oratie uit 1988 aankomen (par. 1.1). Aanvankelijk lag de nadruk op codificatie. In de loop van de jaren zestig en zeventig kwamen de eerste moderne milieuwetten tot stand, en
vanaf de tweede helft van de jaren tachtig werd gepoogd tot integratie en verdere
modernisering van die regelgeving te komen via wat later de Wet milieubeheer
zou gaan heten. Kritisch wordt de operatie gevolgd. Integratie van regelgeving is
zeker zinvol, maar waarom worden, zoals in andere landen, beginselen niet gecodificeerd en waarom blijft de natuurbeschermingswetgeving helemaal buiten
beeld? Deze kritiek uit 1991 (par. 1.2) wordt in diverse publicaties later verder
uitgewerkt. Gilhuis is een krachtig voorstander van de codificatie van beginselen,
overigens niet dan nadat ook de nadelen grondig zijn besproken (o.a. par. 1.5,
1.11 en 1.13). En wat betreft de relatie tussen de Wet milieubeheer en natuurbescherming bewijst later door hem en anderen uitgevoerd onderzoek dat het
verwaarlozen van deze relatie bij de totstandkoming van de Wet milieubeheer
inderdaad tot problemen in de praktijk heeft geleid (par. 6.3). De herijkingsoperatie die thans in volle gang is, zorgt voor een verdere integratie van regelgeving.
Hoewel voorstander van een overzichtelijker stelsel van milieuregelgeving, is
Gilhuis kritisch over de herijkingsplannen (par. 1.15 en 1.16). Hij hekelt vooral
het ontbreken van een grondige probleemanalyse, daarbij wijzend op onderzoek
waaruit blijkt dat niet zozeer het aantal regels is, dat zorgt voor ongenoegen,
maar de ontoegankelijkheid ervan. Met een betere uitvoeringspraktijk zou daaraan veel kunnen worden verbeterd. ‘Het is de burger om het even of er meer of
minder regels zijn, mits zijn probleem maar wordt opgelost.’ (par. 1.16). Ook de
in zijn ogen te brede opzet van de operatie wordt gehekeld: de juridische milieuinfrastructuur zal vele jaren openliggen.
Uit deze beide kritiekpunten blijkt dat Gilhuis het vaak opneemt voor de mensen
die werkzaam zijn in de dagelijkse praktijk van het milieurecht. Hij vraagt zich
bijvoorbeeld ook af hoever je kunt doorgaan met het integreren van regelgeving:
hoe integraal kunnen wij eigenlijk denken? Gilhuis betoogt dat wij toch vaak
sectoraal denken en dat je ook wel heel veel kennis in huis moet hebben, wil je
een echte integrale afweging kunnen maken. En die kennis ontbreekt vaak. Gilhuis pleit dan ook voor het in de gaten houden van de spankracht van de uitvoerders (par. 1.17).
Maar al in zijn oratie laat Gilhuis zien dat codificatie niet meer zaligmakend is. Er
is sprake van deregulering en de convenanten zijn in opkomst. Bedrijven leggen
zich vrijwillig beperkingen op ten behoeve van het milieu. De wetgever moet
zich aan deze nieuwe situatie aanpassen. Gilhuis is voorstander van deze ontwikkelingen, al wordt hij in zijn latere publicaties wel wat kritischer als uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven duidelijk achterblijven en ook de resultaten van
convenanten vaak tegenvallen (zie par. 1.4, 1.8 en 4.2). Mede daarom, maar
vooral omdat de overheid een speciale verantwoordelijkheid voor het stemloze
milieu heeft, mede op grond van artikel 21 van de Grondwet, is een heel duidelijke rol voor de wetgever weggelegd. Het is de overheid die de condities stelt en
inhoudelijke en procedurele waarborgen stelt. Maar de wetgever dient ook voldoende wissels aan te leggen in de wetgeving, zodat de aansluiting tussen het
2
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vrijwillige en het verplichte spoor moeiteloos verloopt (zie par. 1.5). Hoe die
wissels eruit zien wordt in latere publicaties steeds duidelijker. Flankerende wetgeving moet ‘free riders’ de wind uit de zeilen nemen, vergunningen moeten aan
pro-actieve bedrijven meer ruimte geven om binnen de gestelde kaders zelf keuzes te maken en het handhavingsbeleid moet worden aangepast aan het niveau
van (vrijwillige) milieuzorg in het betreffende bedrijf (par. 1.8). Het bevoegd gezag moet ruimte krijgen om onderhandelingen tussen bedrijven en omwonenden
te stimuleren en te komen tot gezamenlijke afspraken over de gewenste mate van
milieubescherming (par. 1.10). De overheid kan zo zelfs, via regelgeving, de samenleving inspireren tot een hoger niveau van milieubescherming (par. 1.12).
Steeds bepleit Gilhuis heldere juridische verankering van nieuwe figuren, of het
nu gaat om algemene regels die de vergunningplicht vervangen, convenanten, of
bedrijfsinterne milieuzorg: ‘Terughoudendheid met regelgeving levert geen winst
op, als dat gepaard gaat met invoering van schimmige figuren’ (citaat uit zijn oratie). We moeten, vele jaren later, vaststellen dat die verankering maar langzaam
van de grond komt. De wet die voorziet in aanpassing van hoofdstuk 8 Wet milieubeheer (vergunningverlening) aan de Europese richtlijn inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) en voorziet in de introductie
van de vergunning op hoofdzaken en de vergunning op maat (Stb. 2005, 432)
introduceert slechts enkele handvatten voor het bevoegd gezag om pro-actieve
bedrijven meer vrijheid te geven.
Zo zijn we via codificatie, deregulering en zelfregulering aan het begin van de
21e eeuw terecht gekomen waar een nieuwe ‘bedreiging’ van de nationale wetgever, en zelfs de nationale staat, is opgekomen: globalisering en de toenemende
invloed van internationaal en Europees recht (zie par. 1.9). Vanaf eind jaren negentig is ook bij het grote publiek de grote invloed van het Europees milieurecht
op de dagelijkse praktijk in Nederland bekend geworden. Er is dan ook veel gebeurd de laatste jaren. Om te beginnen is er voortvarend milieubeleid en regelgeving ontwikkeld op Europees niveau. Gilhuis juicht dat toe. De basis
daarvoor is gelegd in de Europese Akte uit 1987, al was de EEG ook daarvoor al
actief op het terrein van het milieubeheer (par. 2.1). In diens bijdrage over het
subsidiariteitsbeginsel geeft hij aan dat er maar weinig deelgebieden van het milieurecht zijn waar, in verband met het subsidiariteitsbeginsel, geen rol voor de EU
is weggelegd. Wel is het vanwege dit beginsel van belang om de uitvoering van
de regelgeving zo dicht mogelijk bij de burgers te leggen; de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de lidstaten (par. 2.2).
Europese richtlijnen met grote invloed op de nationale wetgeving waarover Gilhuis publiceerde zijn de hierboven reeds genoemde IPPC-richtlijn (par. 2.3) en
de Kaderrichtlijn water (par. 4.5). De publicatie over deze laatste richtlijn is opgenomen in het hoofdstuk over water, waarover hierna meer. Al die richtlijnen
en verordeningen dekken een groot deel van het milieubeleidsterrein af. De
vraag komt dan ook op of er eigenlijk nog wel inhoudelijk verschil bestaat tussen
datgene dat Europeesrechtelijk aan milieuregelgeving is voorgeschreven en de
nationale milieuwetgeving. Het antwoord op die vraag moet ‘nee’ zijn. Als er
regels zijn gesteld op EU-niveau, dan is er steeds minder verschil, en dat moet er
3

FUNDAMENT ONDER HET OMGEVINGSRECHT

ook niet zijn. Consequentie daarvan is dat discussies over de inhoud van de regelgeving moeten verschuiven naar het niveau van de EU. Nederland zal, wil het
die regelgeving beïnvloeden, dus een dialoog moeten aangaan op dat niveau: met
andere lidstaten, met de Europese Commissie en andere instellingen van de EU
(par. 2.5).
Die invloed zou kunnen worden aangewend om tot een verbetering van de EUregelgeving te komen. Vooral de uitvoering en handhaving laten nog wel te
wensen over, wat volgens Gilhuis deels te maken heeft met het feit dat EGwetgeving vaak niet voldoet aan de eisen die aan goede wetgeving mogen worden gesteld. Omzetting en toepassing van die regels in de nationale rechtsorde is
dan vaak ook niet eenvoudig (par. 2.4).
Het derde hoofdstuk bevat bijdragen die betrekking hebben op de rechtsbescherming. Het hoofdstuk bestaat uit drie redactionele opiniërende artikelen uit
Milieu en Recht. Gilhuis was vanaf 1980 lid van de redactie van Milieu en
Recht, en van 1988 tot 1995 voorzitter. In die hoedanigheid schreef hij een grote hoeveelheid ‘redactionelen’ over de meest uiteenlopende actuele onderwerpen. Uit de keuze voor die onderwerpen is zijn speciale belangstelling voor bepaalde thema’s af te leiden. Eén daarvan was de rechtsbescherming. Met lede
ogen heeft hij aangezien hoe de ruime mogelijkheden voor burgers om invloed
uit te oefenen op de besluitvorming met betrekking tot het milieu zijn beperkt,
vooral door afschaffing van de actio popularis (par. 3.2). Gilhuis zocht het juist in
verbetering van de rechtsbescherming, bijvoorbeeld op internationaal niveau, al
vond hij dat de invloed van de rechter niet moet worden overschat. De rechter is
meestal terughoudend, niet vernieuwend en trapt zelfs soms op de rem (par. 3.3).
Een internationaal milieugerechtshof zou bijvoorbeeld niet meer kunnen zijn dan
‘een beperkte oase in een woestijn’ (par. 3.1). Maar de rechtspraak moet wel een
baken blijven in politiek en maatschappelijke tumultueuze tijden (par. 3.3). Ik
denk dat we kunnen vaststellen dat op het terrein van het omgevingsrecht de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State momenteel precies die functie vervult. Een actueel voorbeeld anno 2005 is de jurisprudentie over luchtkwaliteitseisen waar de Afdeling bestuursorganen aan de wet houdt, ook als dat politiek wellicht even minder goed uitkomt.
Hoofdstuk 4 bevat bijdragen over de relatie tussen milieurecht en waterrecht,
ook een steeds terugkerend thema in het werk van Gilhuis. Dit thema is momenteel bijzonder actueel. In de zomer van 2005 zijn twee voorontwerpen van nieuwe wetten gepubliceerd die beide integratie van regelgeving en besluitvorming
tot doel hebben: de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De spanning tussen de beleidsterreinen van het ministerie van VROM (milieu en
ruimtelijke ordening) en dat van Verkeer en Waterstaat (water) is sinds 1986, het
jaar van het preadvies van Gilhuis voor de Vereniging voor Milieurecht (par.
4.1), nog altijd volop aanwezig. Op het ministerie van Verkeer en Waterstaat
wordt een integrale waterwet voorbereid, terwijl op het ministerie van VROM
een integrale omgevingswet wordt voorbereid. In beide voorontwerpen wordt
niet of nauwelijks op de relatie tussen beide regelgevingscomplexen ingegaan,
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terwijl die er natuurlijk wel zijn. De langst lopende discussie in het milieurecht is
wel het debat over integratie van het waterkwaliteitsbeheer op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in het milieubeleid, dat al in de jaren
zeventig met grote heftigheid werd gevoerd (par. 4.1). Dertig jaar later zijn veel
milieuvergunningen geïntegreerd en wordt met het voorontwerp voor een Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht de integratie van bouw-, aanleg- en milieuvergunning ter hand genomen. Maar de Wvo-vergunning staat hier nog altijd
buiten. In zijn preadvies gaat Gilhuis uitvoerig in op de achtergrond van deze
ontwikkeling. Hij laat dan al zien, veertien jaar voordat de Europese Kaderrichtlijn water tot stand komt, dat integraal waterbeheer, naast integraal milieubeheer, een groot goed is. De Kaderrichtlijn water is een belangrijke stimulans
geweest om te komen tot een voorontwerp voor een waterwet. In zijn laatste
publicatie, pas in druk verschenen na zijn dood, is Gilhuis, met co-auteur Marleen van Rijswick kritisch over de tot dan toe gehanteerde lijn bij de omzetting
van die richtlijn. Er heeft namelijk een ‘minimalistische’ implementatie plaatsgevonden, dat wil zeggen met alleen die aanpassingen in bestaande regelgeving die
echt noodzakelijk zijn. Dat leidt tot versnipperde regelgeving die veel afstemmingsproblemen oproept (par. 4.5). Vanuit dat perspectief is het voornemen om
tot een integrale waterwet te komen toe te juichen. Wel zou Gilhuis’ oproep om
te zorgen voor een goede, maar niet te gedetailleerde en ingewikkelde, afstemming tussen beide integratiekaders (resp. water en omgeving) door de opstellers
van de waterwet en de omgevingswet ter harte moeten worden genomen (par.
4.1). Met de ruime ervaring met de relatie tussen water en milieu en tussen water en ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij de waterschappen (par. 4.3) en de
watertoets (par. 4.4), kan voordeel worden gedaan.
Daarmee zijn we via het water aanbeland bij de ruimtelijke ordening, het volgende thema waarmee Gilhuis zich bezighield. In hoofdstuk 5 is een aantal publicaties opgenomen over dat thema. Opnieuw gaat het vooral over de samenhang
tussen de verschillende beleidsterreinen. Ik noemde al de samenhang met het waterbeheer (par. 4.4), maar groot is natuurlijk de samenhang met het milieubeheer,
bijvoorbeeld de relatie tussen de bouw- en milieuvergunning (par. 5.1) en de
bredere reikwijdte van de nieuwe Wro, die meer in de sleutel van het bevorderen van een duurzame leefomgeving zal worden geplaatst (par. 5.2). Overigens
zal de coördinatieprocedure tussen beide vergunningen die we sinds het in werking treden van de Wet milieubeheer kennen (par. 5.1), als de plannen rond de
omgevingsvergunning doorgaan, in de toekomst worden vervangen door laatstgenoemde vergunning.
Het laatste raakvlak waarover publicaties van Gilhuis bijeen zijn gebracht in dit
boek betreft het raakvlak milieu en natuur en landbouw, weer terreinen die grote
samenhang vertonen, maar die zijn ondergebracht bij verschillende ministeries.
Hoofdstuk 6 bevat drie publicaties, twee primair over milieuwetgeving betreffende de landbouw, en één over de milieuwetgeving betreffende de natuur.
De landbouwsector, en dan met name de intensieve veeteelt, zorgde in het verleden – de situatie is door technologische vernieuwing zeker verbeterd, maar
5
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door schaalvergroting is veel milieuwinst weer verloren gegaan – voor de nodige
milieuproblemen. De veehouderijsector wordt tot op de dag van vandaag niet via
de Wet milieubeheer, maar via een eigen spoor van ‘landbouwmilieuwetgeving’
rond meststoffen en ammoniak gereguleerd. Gilhuis is daar altijd kritisch over
geweest (zie par. 6.1 en 6.2). In feite is zijn kritiek opnieuw dat er toch weer sectorale regelgeving tot stand is gekomen, terwijl een integrale aanpak meer voordelen biedt, een aanpak die voor alle andere sectoren wel wordt gevolgd.
Bescherming van de natuur vindt langs veel sporen plaats. Uiteraard is daar de
specifieke natuurbeschermingswetgeving (Natuurbeschermingswet 1998 en de
Flora- en faunawet). Maar ook via de WRO vindt een belangrijke bescherming
van de natuur in Nederland plaats. Het aanvankelijk in het Structuurschema
Groene Ruimte en thans in de Nota Ruimte neergelegde beleid betreffende de
ecologische hoofdstructuur is daarvan het beste voorbeeld. Deze ecologische
hoofdstructuur is inmiddels stevig in ruimtelijke plannen, streekplannen en bestemmingsplannen, verankerd. De vraag die opkomt, is wat dan nog de rol van
de Wet milieubeheer is. Die wet gaat immers van een breed begrip ‘milieu’ uit,
waarvan natuur zeker onderdeel uitmaakt. Gilhuis deed daar in 2002 met anderen onderzoek naar voor de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, uit welk onderzoek tal van knelpunten komen die vaak samenhangen met de afstemming
tussen de terreinen milieu - ruimtelijke ordening - natuur. Gilhuis bepleit, met
co-auteur Rob van Gestel, een duidelijke, stevige, vangnetfunctie voor de Wet
milieubeheer. Gezien het vaak gebrekkig functioneren van de natuurbeschermingswetgeving en de WRO in de praktijk, is er grote behoefte aan zo’n functie
(par. 6.3).
In het laatste hoofdstuk is een aantal korte publicaties over uiteenlopende onderwerpen samengebracht die zich niet goed in een van de zes thematische hoofdstukken lieten onderbrengen. Twee van de publicaties, één ervan is uitvoeriger,
gaat over de ophef die ontstond toen de vooraanstaande Deense wetenschapper
Lomborg heilige huisjes over de ernst van de milieuproblematiek, de noodzaak
van milieumaatregelen en de macht van de milieubeweging omver ging duwen.
Lomborg weerlegde allerlei aannames die aan het milieubeleid ten grondslag lagen, maar werd op zijn beurt onderwerp van discussie toen zijn aanpak ‘wetenschappelijk oneerlijk’ werd gevonden (par. 7.5 en 7.6). In de wetenschap is het
verantwoord omgaan met bronnen, met empirisch materiaal, van levensbelang.
Gilhuis is duidelijk gefascineerd door deze casus. Hij was in bredere zin groot
pleitbezorger van het zorgvuldig en goed onderbouwd te werk gaan, niet alleen
door wetenschappers, ook door de wetgever. In veel publicaties in deze bundel is
Gilhuis kritisch over voorstellen voor nieuwe regelgeving omdat vaak niet is onderzocht wat precies het probleem is dat de nieuwe regelgeving beoogt aan te
pakken: bestaat het probleem wel, wat is dan precies de oorzaak, en kan het
wetsvoorstel er iets aan doen? Empirisch onderzoek is nodig om dergelijke vragen te beantwoorden. Gilhuis’ ervaring in de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer zal voor hem mede het belang van empirisch materiaal hebben onderstreept.
Vaak levert zulk onderzoek namelijk verrassende conclusies op. In verschillende
publicaties in deze bundel zijn daar aardige voorbeelden van te vinden, zoals het
6
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soms onthutsende gat tussen de bedoeling van de wetgever en de alledaagse praktijk (zie bijvoorbeeld par. 6.3). Treffend is ook de bevinding dat een koploperbedrijf dat experimenteert met een milieuvriendelijke productiemethode door de
overheid hinderlijk wordt gevolgd, bijna leidend tot het faillissement van het bedrijf, terwijl een bedrijf dat conform de vergunning maar milieuonvriendelijk
blijft produceren door hetzelfde bestuursorgaan met rust wordt gelaten (par. 1.8).
Hoewel Gilhuis de term ‘omgevingsrecht’ dus niet zo zag zitten, heeft hij de afgelopen decennia wel het fundament gelegd onder dit rechtsgebied. Zijn wetenschappelijke publicaties, zijn onderzoeken voor en adviezen aan ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, adviesraden en andere instellingen, en zijn
werk in diverse adviescommissies hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van het milieurecht, het recht van de ruimtelijke ordening en het waterrecht. Gilhuis kon in weinig woorden helder uiteenzetten wat te verwachten
knelpunten waren en hoe nieuwe wetgeving beter kon worden vormgegeven
om die knelpunten te vermijden. Zicht op de grote lijn, op de samenhang tussen
de verschillende rechtsgebieden en op de uitvoeringspraktijk en grote kennis van
de inhoud van het recht zorgden ervoor dat zijn werk door een ieder als gezaghebbend wordt beschouwd.
Piet Gilhuis overleed op 24 februari 2005 op 58 jarige leeftijd. Zijn plotselinge en
veel te vroege dood heeft velen geschokt. Zijn zachtaardige en warme karakter,
zijn belangstelling voor en betrokkenheid bij het werk van anderen en de persoon achter dat werk zullen niet worden vergeten, evenmin als zijn wetenschappelijke werk. Hij heeft met zijn wetenschappelijke werk het fundament gelegd
onder het omgevingsrecht. Dit boek bundelt zijn belangrijkste publicaties op dit
terrein en vormt daarmee een waardevol fundament voor toekomstig onderzoek
naar het omgevingsrecht. Hoewel sommige van de publicaties al wat ouder zijn,
zijn ze toch opgenomen omdat ze nog steeds relevant zijn. Veel discussies komen
na verloop van tijd weer terug of zijn nooit weggeweest. Argumenten die in het
verleden zijn gewisseld zijn dan nog steeds valide. In dit boek zijn die argumenten terug te vinden, op heldere en prettig leesbare wijze op papier gezet door
Piet Gilhuis.
Prof.mr. J.M. Verschuuren
Tilburg, 28 november 2005
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Hoofdstuk 1

Codificeren, dereguleren,
zelfreguleren en herijken in
het milieurecht

1.1

Milieurecht op weg naar de jaren negentig
(1989)

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in
het staats- en bestuursrecht, met inbegrip van het recht van de ruimtelijke ordening en het milieurecht, aan de Katholieke Universiteit Brabant op vrijdag 18
november 1988
Mijnheer de rector-magnificus,
Zeer geachte toehoorders,
Inleiding
1. In het vorige academisch jaar is het twaalfde lustrum van deze universiteit gevierd met als thema 'De samenleving in de jaren negentig'. Geconstateerd is dat
onze samenleving in de komende jaren op heel verschillende gebieden met veranderingen zal worden geconfronteerd. Met gepaste voorzichtigheid is gepoogd
de contouren van enkele ontwikkelingen te schetsen.1
Het milieuvraagstuk is bij die verkenningen niet of maar in het voorbijgaan aan
de orde gesteld. Als dat anders was geweest, zou de conclusie ongetwijfeld hebben geluid dat het milieu ook in het komende decennium een vaste plaats op de
maatschappelijke agenda zal houden. Die gevolgtrekking lijkt een gemeenplaats.
Met de inspanningen van de laatste jaren zijn op deelterreinen enige succesjes
behaald, zoals bij de bestrijding van de uitstoot of lozing van bepaalde schadelijke
stoffen. Maar juist als enige vooruitgang lijkt te worden geboekt,2 blijken de gevolgen van de gesignaleerde aantasting ernstiger dan wij dachten. Tevens worden
wij ons bewust dat in de toekomst andere ingrijpende milieuproblemen onze
aandacht zullen vragen. Ik noem als voorbeelden de klimaatverandering, het binnenmilieu, de verdroging en de kwaliteit van het grondwater.3
Het milieuvraagstuk blijft dus een voorwerp van aanhoudende zorg. Van belang
daarbij is dat de ernst van de problematiek thans in zijn algemeenheid unaniem
wordt ingezien. Recente publicaties van ondernemerszijde illustreren dit.4 Ook
het feit dat de overheid een milieubeleid moet voeren, is onomstreden. Wel bestaat er verschil van mening over de wijze waarop en de intensiteit waarmee dit
zou moeten gebeuren.
2. In aansluiting hierop is het niet gedurfd te beweren, dat het milieurecht in het
komende decennium van veel betekenis zal blijven. Dit jonge rechtsgebied, dat
nog geen twintig jaar als zelfstandig onderdeel van de juridische discipline wordt
1
2

3
4

Zie de lustrumbundel Aftellen tot 2000, Tilburg 1988.
Veel te optimistisch is de Troonrede van 20 september 1988; zie de Staatscourant, buitengewone
editie, van die dag.
Zie bij voorbeeld het Milieuprogramma 1989-1992, Voortgangsrapportage, TK 1988-1989, 20803.
Zie de recente publicaties van VNO/NCW, Onderneming en milieu, 1988, en van het NCW, Hoe
schoon is de toekomst, 1988.
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beschouwd, heeft al een opmerkelijke ontwikkelingsgang doorgemaakt. Aan dat
proces is nog geen einde gekomen: een nieuwe benadering lijkt zich door te zetten.
Van deze gelegenheid zou ik graag gebruik willen maken om met u het gebouw
van het Nederlands milieurecht te bezoeken. Ons bezoek kan echter maar kort
zijn. We verkeren in de positie van een bezoeker die een museum dat een zeer
uitgebreide collectie heeft, eerst een kleine drie kwartier voor sluitingstijd betreedt. Door tijdgebrek zullen we maar een paar dingen kunnen bekijken en zelfs
dat zal, gezien het onverbiddelijke sluitingstijdstip van 17.00 uur, maar betrekkelijk kort en oppervlakkig kunnen gebeuren. Meer dan een eerste verkenning kan
ons bezoek dan ook niet zijn. Voor nauwkeuriger observaties zullen we een andere keer, en dan op een wat eerder tijdstip, moeten terugkeren.
De integratie van de milieuwetgeving
3. Allereerst zou ik uw aandacht willen vragen voor de herregulering van de milieuwetgeving. Ik beperk mij daarbij tot de milieuhygiënische wetgeving, die in
zekere zin als de harde kern van de milieuwetgeving kan worden beschouwd.
Buiten beschouwing laat ik de wetgeving op het terrein van de natuur- en landschapbescherming - die eveneens een centrale plaats in het milieurecht inneemt -, die van de ruimtelijke ordening en van het waterrecht.
Bij die herregulering zijn twee aspecten te onderscheiden. Aan de ene kant is er
een streven naar integratie van wetgeving, aan de andere kant wordt ook gepoogd tot een terughoudender regelgeving te komen.
Voor velen van u zal het verhaal van de groei van de milieuwetgeving bekend
zijn.5 Ik ben er daarom summier over. Aan het eind van de jaren zestig is gekozen voor een sectorale opzet van deze wetgeving. Voor deelaspecten van de milieuproblematiek zijn afzonderlijke wetten tot stand gekomen. Als eerste van deze
nieuwe generatie wetten kwam de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in
1969 in het Staatsblad. Nadien volgden wetten als de Wet inzake de luchtverontreiniging (1970), de Wet verontreiniging zeewater (1975), de Wet chemische
afvalstoffen (1976), de Afvalstoffenwet (1977), de Wet geluidhinder (1979), de
Interimwet bodemsanering (1982), de Wet milieugevaarlijke stoffen (1985) en de
Wet bodembescherming (1986). Met die sectorale aanpak kregen overheidsorganen in betrekkelijk korte tijd bevoegdheden om ter zake van de milieuproblemen
op te kunnen treden.
De gekozen opzet had ook een aantal nadelen. Door de sectorale aanpak werd te
weinig rekening gehouden met de samenhang van de milieuwetgeving. Zo werd
in de sectorwetten voor gemeenschappelijke onderwerpen, zoals bij voorbeeld
vergunningverlening, een afwijkende systematiek gebruikt, waardoor onnodige
procedurele verschillen ontstonden. Het gekozen systeem belemmerde ook het
5
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Voor deze ontwikkeling zie men onder anderen Th.G. Drupsteen, Ontwikkelingen in het milieurecht
gedurende de jaren zeventig, NJB 1981, blz. 879-889; E.N. Neuerburg en P. Verfaille, Schets van het
Nederlands milieurecht, 2e druk, Alphen aan den Rijn 1988; G.A. Biezeveld, De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne in ontwikkeling, Bouwrecht 1987, blz. 180-186, en P.C. Gilhuis, De verhouding van milieurecht tot waterrecht, preadvies Vereniging voor Milieurecht, in: Waterbeheer en milieubeheer, Vereniging voor Milieurecht 1986-3, Zwolle 1986, blz. 8-13.
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nemen van beslissingen, waarbij met alle milieu-aspecten rekening kon worden
gehouden. Vanwege de ecologische samenhang vereist de milieuproblematiek
immers bij uitstek een geïntegreerde benadering.
Een ander probleem van de sectorwetgeving wordt veroorzaakt door de vele afbakeningsproblemen tussen de diverse wetten. Naarmate meer milieuwetten in
werking traden, is dit euvel steeds meer manifest geworden. Het probleem is hier
overigens niet alleen in het grote aantal wetten, maar evenzeer in de uiteenlopende invalshoeken van de verschillende wetten gelegen. Sommige wetten zijn
gericht op de bescherming van een compartiment van het abiotisch milieu (water, bodem, lucht), andere daarentegen geven een regeling voor vormen van milieuverontreiniging (geluid, stoffen, afvalstoffen, straling, bestrijdingsmiddelen,
enz.).6
4. De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) van 19797 is van meet af
aan bedoeld als correctie van de nadelen, verbonden aan het systeem van de sectorwetgeving. De eerste versie van de wet, die het karakter van een aanbouwwet
heeft, bracht voor enkele onderwerpen een beperkte harmonisatie en coördinatie. In de jaren tachtig is onder invloed van het Plan integratie milieubeleid8 en
de dereguleringsdiscussie9 een verdere stap gezet. Het streven is niet langer op
beperkte harmonisatie of coördinatie gericht, de Wabm zal tot algemene milieukaderwet moeten uitgroeien. De wet moet niet alleen onderwerpen regelen die
de reikwijdte van de sectorwetgeving overschrijden, zoals milieueffectrapportage, maar tevens onderwerpen die de sectorwetten gemeenschappelijk hebben. De desbetreffende bepalingen uit de sectorwetten zullen vervallen en
worden vervangen door een regeling in de Wabm. Met betrekking tot financiële
bepalingen heeft zo'n operatie inmiddels plaatsgevonden.10 Voor drie andere onderwerpen, vergunningen en algemene regels,11 milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen,12 alsmede afvalstoffen,13 bestaat het voornemen nog dit parlementair vergaderjaar wetsvoorstellen in te dienen.
5. De uitbouw van de Wabm tot een milieukaderwet is in feite een herbouw.
Dat betekent dat wij over een goed bouwplan voor de Wabm-nieuwe stijl zouden moeten beschikken. In het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer

6
7
8
9

10

11

12
13

Zie daarvoor met name Biezeveld a.w.
Wet van 13 juni 1979, Stb. 442.
TK 1982-1983, 18010.
Zie het Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (DROM), TK 19821983, 17931, nr. 4.
Bij de Wet van 30 maart 1988, Stb. 113, is de Wabm gewijzigd. Over deze wetswijziging zie men
Th.G. Drupsteen, Wetsontwerp financiële regelingen, M en R 1986, blz. 333, en H. Bressers, Geld
voor milieubeleid of milieubeleid met geld, M en R 1987, blz. 114-122.
Volgens het Milieuprogramma 1989-1992, Voortgangsrapportage, TK 1988-1989, 20803, blz. 97,
heeft dit wetsvoorstel betrekking op de hoofdstukken vergunningen en algemene regels voor inrichtingen, procedures voor vergunningen en ontheffingen en handhaving. In 1985 is een voorontwerp
gepubliceerd. Men zie daarover onder anderen C.Th. Smit, Het nieuwe milieuvergunningstelsel,
Bouwrecht 1985, blz. 63-68.
Zie het themanummer van M en R 1987, blz. 257-292.
Zie het themanummer van M en R 1988, blz. 205-250.
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1986-199014 is door het vermelden van een indeling in hoofdstukken een zeker
raamwerk gegeven. Maar hoewel we daarmee enig inzicht hebben in de uiteindelijk beoogde opzet, zijn daarmee niet alle vragen van de baan.
In de eerste plaats zouden we moeten beslissen hoe ver we gaan met ons streven
naar integratie. Moeten we toegroeien naar een allesomvattende milieuwet of
moeten er naast deze wet sectorale wetten blijven bestaan?15 Wanneer het eerder
genoemde voorontwerp van wet inzake afvalstoffen kracht van wet krijgt, worden de Wet chemische afvalstoffen (Wca) en de Afvalstoffenwet (Aw) inhoudelijk gezien tot één hoofdstuk in de Wabm samengevoegd. De Wca en de Aw
zullen dan worden ingetrokken. Moet datzelfde nu ook gebeuren met andere
sectorwetten, zoals de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet bodembescherming of de Wet geluidhinder? Om te vermijden dat het integratieproces
willekeurig gaat worden, is het nodig dat er criteria worden ontwikkeld op basis
waarvan al dan niet wordt besloten tot integratie van bestaande wetgeving in de
Wabm.16
In de tweede plaats zal, als we bepaald hebben hoe ver we willen gaan, moeten
worden bekeken wat de invalshoek van de integratie zou moeten zijn. Als sectorwetten of delen daarvan worden overgeheveld naar de Wabm, moet er daadwerkelijk sprake van integratie zijn. Een milieukaderwet die uit allerlei losstaande
hoofdstukken zou bestaan, zou immers niet meer dan een verschuiving van de nu
bestaande problematiek betekenen. Het enige pluspunt zou de toegankelijkheid
van de milieuwetgeving voor minder ingevoerden zijn.17
Van diverse kanten is erop gewezen dat er thans in allerlei hoofdstukken van de
Wabm een afwijkende systematiek wordt gehanteerd, of voor zover het om
voorontwerpen gaat, dreigt te worden gehanteerd.18 Zo is naar aanleiding van het
voorontwerp van wet inzake de integratie van de afvalstoffenwetgeving zowel
door de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten19 als de Centrale
Raad voor de Milieuhygiëne20 geconstateerd, dat de verhouding tussen de beoogde nieuwe hoofdstukken 3 (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen) en 3A (afvalstoffen) onduidelijk is, omdat beide voorontwerpen regels bevatten die op inrichtingen betrekking kunnen hebben. Dat komt doordat beide
hoofdstukken van een andere invalshoek uitgaan: het ene neemt de bron van de
milieubelasting (de inrichting) tot object van regelgeving, terwijl het andere voor
de vorm van de milieubelasting (in dit geval afvalstoffen) kiest. Hoewel het gesignaleerde euvel te verhelpen valt door een voorrangsregeling in de wet op te
14
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TK 1985-1986, 19204, blz. 112-113.
Zie Biezeveld a.w.
Er zal daarbij rekening moeten worden gehouden met het feit, dat integratie geen doel in zichzelf
heeft. Steeds zullen de voordelen van integratie afgewogen moeten worden tegen nadelen, als bij
voorbeeld de beleidslasten die door ingrijpende wijzigingsoperaties worden veroorzaakt.
Voor een voorbeeld van een dergelijke wet zie men de Britse Control of Pollution Act 1974. Zie
J.Mc. Loughlin en M.J. Forster, The law and practice to pollution control in the United Kingdom, 2e
druk, Londen 1982, en David Hughes, Environmental Law, Londen 1986.
Zie onder anderen Th.G. Drupsteen, Voorontwerp Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Regelen met betrekking tot milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen, Vereniging voor Milieurecht
1987-2, Zwolle 1988, blz. 8-9.
Interimadvies van 20 april 1988 en Eindadvies van 2 juni 1988.
Samenvoeging van de Wet chemische afvalstoffen en de Afvalstoffenwet, CRMH 1988/9, 'sGravenhage 1988.
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nemen voor het geval dat zich samenloop van de bepalingen uit de beide hoofdstukken voordoet, toont deze discussie aan dat wij ons nog eens in het algemeen
zouden moeten bezinnen op de structuur van de wet en de invalshoek van waaruit wij integratie willen bewerkstelligen.
6. In de derde plaats zal ingegaan moeten worden op de verhouding van de
Wabm tot de toekomstige Algemene wet bestuursrecht (Awb).21 Hoewel die wet
zijn schaduwen al vooruitwerpt, wordt er vanuit milieurechtelijke kring opmerkelijkerwijs geen aandacht aan deze kwestie geschonken.22 Stilzwijgen is er ook
van bestuursrechtelijke zijde. Anders dan met betrekking tot het sociaal recht of
het belastingrecht, wordt de afstemming van de Wabm op de Awb kennelijk niet
als problematisch ervaren.
Met de Awb zal uitvoering worden gegeven aan de opdracht die artikel 107,
tweede lid, van de Grondwet aan de wetgever geeft om algemene regels van bestuursrecht vast te stellen. Door de explosieve groei van de bestuursrechtelijke
wetgeving gedurende de laatste decennia is die wetgeving onsamenhangend en
onoverzichtelijk geworden. Voor eenzelfde onderwerp wordt dikwijls, zonder
dat daarvoor zwaarwegende argumenten zijn aan te voeren, per wet een afwijkende regeling gegeven. Met de Awb wordt beoogd te komen tot codificatie en
harmonisatie. In 1987 is daartoe door de Commissie wetgeving algemene regels
van bestuursrecht een voorontwerp van wet gepubliceerd.23 De commissie heeft
gekozen voor het systeem van aanbouwwetgeving. De eerste versie van de wet is
niet als eindversie bedoeld. Na inwerkingtreding van een eerste tranche zullen
successievelijk nieuwe onderwerpen aan de wet worden toegevoegd. Hetzelfde
procédé wordt ook bij de Wabm toegepast.
Het voorontwerp - dat naar het zich laat aanzien dit parlementair jaar door indiening van een inhoudelijk niet wezenlijk afwijkend wetsvoorstel zal worden
gevolgd - heeft vier doelstellingen: a) het bevorderen van eenheid binnen de administratieve wetgeving, b) het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de administratieve wetgeving, c) het codificeren van ontwikkelingen die
zich in de administratiefrechtelijke jurisprudentie hebben afgetekend, en d) het
treffen van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich naar hun aard
niet voor regeling in een bijzondere wet lenen.
In de eerste versie van de wet zullen volgens de voorstellen van de commissie
twee onderwerpen centraal staan: de regeling van de beschikking en die van bezwaar en beroep. Maar de beschikking wordt niet geïsoleerd behandeld. Er
wordt tevens een regeling gegeven die voor alle besluiten en in beginsel ook
voor andere handelingen dan besluiten van bestuursorganen geldt. In de memorie
21
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Voor deze wet zie men de losbladige uitgaven van J.B.J.M. ten Berge, P.C. Gilhuis, E.M.H. Hirsch
Ballin, F.A.M. Stroink (red.), Commentaar Awb, 's-Gravenhage 1988, en N.S.J. Koeman, W. Konijnenbelt en I.C. van der Vlies (red.), Handboek Algemene Wet Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn
1988. Een overzicht van de inmiddels uitgebreide verdere literatuur, alsmede van de adviezen van
maatschappelijke instellingen is te vinden in het Tweede voortgangsrapport Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, 's-Gravenhage 1988.
Biezeveld signaleert het probleem a.w., blz. 186. De enige die inhoudelijk op het probleem ingaat, is
G.E.L. Wouterse, secretaris van de Milieudienst Eindhoven, in zijn doctoraal-scriptie, Naar meer eenheid binnen het milieurecht, KUB 1987.
Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, 's-Gravenhage 1987.
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van toelichting heeft de commissie een raamwerk opgenomen, waarbinnen ruimte is gereserveerd voor opneming van andere onderwerpen in latere fases. Uit dat
raamwerk blijkt welke onderwerpen de commissie in elk geval door middel van
aanbouw in de wet wil opnemen. Het betreft verzoekschriften, openbaarheid,
intrekking en wijziging van beschikkingen, bestuursovereenkomsten, plannen,
beleidsregels en handhaving.
7. Voor het terrein van het milieu regelt de Wabm voor een deel dezelfde onderwerpen of zal dat in de toekomst gaan doen. Het gaat om beschikkingen, bezwaar en beroep, openbaarheid, plannen en handhaving. Dat doet de vraag naar
de verhouding tussen beide wetten rijzen.
Aan het voorontwerp-Awb ligt met betrekking tot de verhouding tot andere
wetgeving een vrij duidelijk systeem ten grondslag. Aangezien de wet algemene
regels voor het gehele bestuursrecht moet geven, gaat men ervan uit dat bestaande wetgeving die in strijd is met de Awb, zal worden aangepast. Voor toekomstige wetgeving geldt dat de bepalingen van de Awb in acht moeten worden genomen.
Er is overigens een graduatie in hardheid ter zake van de bepalingen van de Awb.
Er zijn regels die zonder uitzondering voor het gehele bestuursrecht behoren te
gelden. Op die regels mag geen uitzondering worden gemaakt. Andere regels zijn
te beschouwen als de voor de normale gevallen beste regeling; in bijzondere gevallen mag daarvan afgeweken worden. Verder kent de wet nog bepalingen die
slechts gelden, wanneer de bijzondere wetgever heeft nagelaten een regeling te
treffen. Ten slotte is in één geval (het horen van een ruime kring van belanghebbenden bij de voorbereiding van besluiten) volstaan met het geven van een facultatieve standaardregeling.24
De aanpassing van de Wabm aan de Awb zal plaatsvinden door middel van de
invoeringswet met betrekking tot de Awb. In elk geval moeten dan de regels die
strijdig zijn met de regeling van de Awb, uit de Wabm worden geschrapt. Op
zichzelf is het verhoudingsvraagstuk tussen beide wetten (het gaat immers om
twee wetten in formele zin) ingewikkelder. Strikt formeel geredeneerd bestaat er
tussen beide wetten geen hiërarchie, en zou er bij latere wijzigingen van de
Wabm weer - zij het dat zulks wel gemotiveerd zou moeten gebeuren - afgeweken kunnen worden van de Awb. Vooral bij aanbouwwetgeving, waarbij zoals
bij de Wabm regelmatig een wijziging van de wet plaatsvindt, zou dat voor aardige perikelen kunnen zorgen.25 Wel erg optimistisch wordt in de MvT opgemerkt dat erop vertrouwd mag worden, dat dit niet zal gebeuren voor die regels
die men bij het vaststellen van de Awb als evenwichtige en voor het gehele bestuursrecht toepasbare regels heeft bestempeld.26
Niettemin is het leggen van de prioriteit bij de Awb het enige juiste uitgangspunt. Elk ander standpunt impliceert immers dat er van de eenwording van het
bestuursrecht nooit iets terechtkomt. Hoewel de eenwording van het milieurecht
24
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MvT, blz. 29-30. Zie ook G.H. Addink, Verhouding van de Algemene wet bestuursrecht tot andere
wetgeving, in Ten Berge (c.s.), a.w., onderdeel C4.
Voor het probleem zie men W. Konijnenbelt, System in the madness, NTB 1988, blz. 1-5.
MvT, blz. 29.
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eveneens van veel belang is, zal in het algemeen de unificatie van een bijzonder
deel van het bestuursrecht moeten wijken voor die van het algemene deel. De
Wabm zal zo veel als mogelijk voor de regeling van de Awb moeten terugtreden.
Alleen indien de specifieke aard van het milieurecht en de bijzondere omstandigheden die zich daar voordoen, dit vereisen, zal van de Awb mogen worden afgeweken, of zal in de Wabm een uitgebreidere regeling mogen worden gegeven.
8. Met dat uitgangspunt zijn we er nog niet. Per onderwerp zal steeds moeten
worden bezien tot welke uitkomsten dit in concreto leidt.
Ter illustratie zou ik even met u willen kijken naar de voorstellen die in het
voorontwerp-Awb (dat ik hierna, hoewel er nog geen sprake is van een wet,
kortheidshalve toch als Awb zal aanduiden) voor de eerste tranche gedaan zijn en
de regeling die de Wabm nu reeds kent. De samenloop betreft hier vooral27 de
regeling van de Wabm voor de totstandkoming van beschikkingen (het gaat
daarbij met name om aanvragen om vergunningen). Deze regeling zal in het kader van de wijziging van de wet met betrekking tot vergunningen en algemene
regels voor inrichtingen - ik vermeldde het reeds - worden herzien. Bij de bespreking ga ik uit van het in 1985 gepubliceerde voorontwerp van wet.28
Bij eerste doorlezing van de bepalingen van de Awb en de Wabm over beschikkingen zal opvallen dat de regelingen niet haaks op elkaar staan. Wel zijn er duidelijke verschillen in benadering. Beperkt de Wabm zich tot het geven van zeer
gedetailleerde procedureregels, de Awb geeft door de codificatie van enkele algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook inhoudelijke normen. In de Awb
staat bovendien het begrip 'besluit' en niet 'de beschikking' centraal. Eerst geeft
de Awb bepalingen die in het algemeen gelden voor besluiten. Daarna volgen
bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op de beschikking.
Die bredere benadering van de Awb vormt in dit verband geen probleem. De
normen die in paragraaf 3.2 van de Awb ten aanzien van zorgvuldigheid en belangenafweging zijn opgenomen, behoren vanzelfsprekend ook voor milieurechtelijke besluiten te gelden. Hoewel deze normen op grond van ongeschreven
recht al van toepassing waren,29 is het ook voor het milieurecht nuttig - het geldt
uiteraard voor alle bestuursrechtelijke besluiten - dat dit in het geschreven recht
wordt vastgelegd.
9. Lastiger is het met de meer procedurele bepalingen. De moeilijkheid is gelegen
in het feit dat de bepalingen uit de twee wetten voor een deel wat strekking betreft overeenkomen, maar in uitwerking divergeren.
De Awb, die een soberder regeling kent, bevat bepalingen over advisering, een
uitgebreide voorbereidingsprocedure, bekendmaking en een aantal specifiek op
de beschikking toegesneden bepalingen met betrekking tot de aanvraag en de
voorbereiding van een beschikking, beslissingstermijnen en motivering.
27
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Samenloop is er ook met betrekking tot de regelingen van beroep. Het probleem klemt daar minder.
Zie daarover Smit a.w. (noot 10). Aangenomen moet worden dat het wetsvoorstel op onderdelen af
zal wijken van het voorontwerp.
Twijfels kan men hebben of het evenredigheidsbeginsel van art. 3.2.3, tweede lid, een codificatie
betreft. Zie H.Ph.J.A.M. Hennekens, Op weg naar een Algemene wet bestuursrecht, Bestuurswetenschappen 1987, blz. 237-239.
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De regeling in de Wabm is niet alleen gedetailleerder, maar ook uitgebreider.
Zeer nauwkeurig worden alle stappen in het besluitvormingsproces naar aanleiding van de aanvraag om een beschikking geregeld. Achtereenvolgens worden de
ontvangst en bekendmaking van. de aanvraag, de inzage van stukken, adviezen
en bezwaren met betrekking tot de aanvraag, het ontwerp van de beschikking
(met bepalingen over onder andere bekendmaking, terinzagelegging en bezwaarmogelijkheden) en de beschikking (weer met bepalingen over bekendmaking en terinzagelegging) behandeld. De gehele procedure is aan een termijn gebonden. Tenzij een verlenging van de termijn op basis van artikel 43, tweede lid,
heeft plaatsgevonden, moet een beschikking binnen zeven maanden worden genomen.
Onder invloed van de discussies die gevoerd zijn naar aanleiding van het Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer30 en het eerste
evaluatierapport van de Commissie Evaluatie Wabm,31 is overigens besloten tot
een eenvoudiger procedure, die bij de wijziging van de Wabm met het hoofdstuk vergunningen en algemene regels zou moeten worden ingevoerd. Tegelijkertijd met de bekendmaking van de aanvraag om een beschikking wordt nu een
ontwerp-beschikking ter inzage gelegd. De procedure mag in beginsel maximaal
nog zes maanden beslaan. Ook de informatieverplichtingen van het bevoegde
gezag zijn op een aantal punten vereenvoudigd. Opvallend is verder dat het houden van een hoorzitting facultatief zou moeten worden.32
10. Bij de aanpassingsoperatie van de bepalingen uit de twee wetten zouden twee
wegen kunnen worden gevolgd. In de eerste variant, waar Wouterse33 voor pleit,
zouden alle bepalingen van de Wabm worden geschrapt. De regeling van de
Awb zou dan gaan gelden voor de totstandkoming van beschikkingen in het kader van de Wabm. In de Wabm zou alleen de uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.4 van de Awb van toepassing moeten worden verklaard.
Een nadeel van die oplossing zou zijn dat een systeem van besluitvorming, waaraan men in de praktijk langzamerhand gewend is geraakt, nu al weer plaats zou
moeten maken voor een stelsel met een andere opzet. Daartegen pleit ook de
omstandigheid dat het Wabm-systeem na evaluatie en lange discussies gewijzigd
leek te gaan worden op een wijze, zoals voorgesteld in het meergenoemde voorontwerp van wet van 1985. Riekt dat argument wellicht te veel naar behoudzucht, er moet tevens rekening worden gehouden met het feit dat de bepalingen
van de Wabm voor een deel een regeling bieden die recht doet aan specifieke
eisen die het milieurecht stelt. In de Wabm-procedure zijn zowel de snelheid van
de procedure als de mogelijkheid van inspraak en advies van veel belang.
Door de binding aan termijnen is de duur van de vergunningsprocedure aanzienlijk teruggedrongen. Dat de vergunningsprocedure de laatste tijd weer iets meer

30
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Zie noot 9.
Van voornemen tot vergunning, 's-Gravenhage 1983. Zie daarover P.C. Gilhuis, Verscholen tussen de
scheepvaartberichten op pagina acht, M en R 1983, blz. 321-332.
Zie Smit, a.w.
Wouterse, a.w.
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tijd in beslag neemt, doet hieraan niet af.34 Een factor van betekenis is ook de
meningsvorming, die bij een vergunningsprocedure mede door overleg, inspraak
en advies plaatsvindt. De kwaliteit van de vergunning wordt daardoor verbeterd.35
Waarschijnlijk ten overvloede wijs ik erop dat het betrekken van derden bij de
besluitvorming juist in het milieurecht van veel belang is. Alleen een brede meningsvorming kan recht doen aan het door Van Wijmen heel treffend stemloos
genoemde belang van het milieu.36 Die meningsvorming vraagt om uitgebreide
waarborgen ten aanzien van de terinzagelegging van stukken, van bekendmakingen en mogelijkheden om een mening kenbaar te maken.
11. Hoewel de Awb voor een belangrijk deel redelijk equivalente bepalingen
heeft, vraag ik mij af of dit voldoende is om het gehele procedurerecht van de
Wabm ten aanzien van de totstandkoming van de beschikking te kunnen vervangen. We zullen daarom voor een andere variant moeten kiezen. Per artikel zullen
de Wabm en de Awb nog eens doorgenomen moeten worden. Naast de verenigbaarheid van een bepaling van de Wabm met de Awb, zal bekeken moeten
worden of een uitgebreidere regeling in de Wabm nodig is. Ik zal die nogal uitgebreide exercitie hier niet maken, maar volstaan met een enkel voorbeeld.
Anders dan de Awb, kent de Wabm (artikel 7) - teneinde het begin van de procedure die, zoals eerder opgemerkt, aan een termijn is gebonden, te markeren de verplichting voor het bevoegd gezag om de datum van de ontvangst van de
aanvraag aan te tekenen,37 en om de aanvrager een bewijs van ontvangst, waarop
de datum is vermeld, te zenden. Die bepaling kan naar mijn mening niet worden
gemist. Tenzij alsnog voor het gehele bestuursrecht in de Awb een overeenkomstige bepaling zou kunnen worden opgenomen, zou de genoemde bepaling in de
Wabm moeten worden gehandhaafd.
Een tweede voorbeeld. De Wabm kent nu de mogelijkheid om binnen een
maand bezwaar te maken tegen de aanvraag en binnen twee weken tegen de
ontwerp-beschikking. Tevens kan binnen een maand beroep worden ingesteld
tegen de definitieve beschikking.38 Het voorontwerp tot wijziging van de Wabm
heeft op dit punt een bescheidener regeling, doordat het recht om bezwaar tegen
de aanvraag te maken niet meer is opgenomen. De termijn waarbinnen bezwaar
moet worden gemaakt, is hier, evenals voor het indienen van een beroepschrift,
een maand.39 Ingevolge artikel 6.2.1 van de Awb, die geen regeling geeft voor
termijnen voor het indienen van bezwaarschriften tegen aanvraag of ontwerpbeschikking, zou de termijn voor het indienen van het beroepschrift evenwel zes
weken moeten worden. Aangezien men in het kader van de vergunningsprocedure al eerder vrij uitgebreid bezwaar heeft kunnen maken, is het de vraag
34
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Zie Van voornemen tot vergunning a.w., en het rapport van de Evaluatiecommissie Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne van 1988, Om de kwaliteit van de vergunning, 's-Gravenhage 1988.
Tussen snelheid van de procedure en de kwaliteit van de besluitvorming bestaat uiteraard een spanningsveld. Zie het in de vorige noot genoemde rapport van de Evaluatiecommissie van 1988.
P.C.E. van Wijmen, Recht, belang en rechtsbescherming, dissertatie, RU Utrecht 1981, 'sGravenhage 1981.
In het voorontwerp tot wijziging van de Wabm is deze bepaling te vinden in art. 22.
Zie de artt. 20, 28 en 45 Wabm.
Voorontwerp tot wijziging van de Wabm, art. 39. Art. 45 blijft op dit punt ongewijzigd.
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of die termijn van zes weken voor deze procedure niet aan de royale kant is.40
Die vraag zou ik niet zonder meer met ja willen beantwoorden. Misschien kunnen die twee weken er nog wel bij. Het belang van een uniforme regel voor het
gehele bestuursrecht zou hier nog eens afgewogen moeten worden tegen het belang van een doelmatige, niet te veel tijd vergende milieuvergunningsprocedure.
Ook het belang van een brede meningsvorming zal hier en daar tot handhaving
van bepalingen uit de Wabm moeten leiden. Ook hier een enkel voorbeeld. Artikel 3.4.2 uit de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Awb ziet toe op
het ter inzage leggen van de aanvraag of het ontwerp-besluit 'met de daarop betrekking hebbende stukken'. In artikel 14 Wabm wordt een uitgebreidere regeling gegeven, die onder meer vast legt dat in elk geval ook een verslag van het
vooroverleg ter inzage moet worden gelegd. Of artikel 3.4.2 onder 'met de daarop betrekking hebbende stukken' tevens documenten als een verslag van een
vooroverleg verstaat, is niet zeker. Hoewel het een aantrekkelijke gedachte zou
zijn, indien paragraaf 3.4 van de Awb inzake de uitgebreide voorbereidingsprocedure, in de Wabm van toepassing zou worden verklaard, laat dit voorbeeld
zien dat het de vraag is of, indien dit zou gebeuren, toch niet enige aanvulling
van de regeling in de Awb nodig zou zijn.
De conclusie van deze korte terreinverkenning, aan de hand van enkele voorbeelden, kan zijn dat het procedurerecht met betrekking tot beschikkingen in de
Wabm niet zonder meer met één pennenstreek kan worden doorgehaald. Op
onderdelen zullen aanvullende bepalingen in de Wabm nodig blijven. Dit kan tot
een minimum beperkt blijven, indien nog eens bezien wordt of in de Awb op
een enkel punt niet een iets uitgebreider regeling mogelijk is. Door de invoering
van de Awb zal de Wabm aanmerkelijk worden vereenvoudigd, doordat een
aantal bepalingen uit de Wabm zal kunnen worden geschrapt. Aan dat alles kleeft
een bezwaar, waar we maar mee zullen moeten leven, namelijk dat men voor de
regeling van een onderwerp voortaan twee wetten zal moeten naslaan.
Terughoudendheid met regelgeving
12. Leidt integratie van wetgeving, zoals we zagen, mede tot vereenvoudiging
van wetgeving, in het milieurecht is onder invloed van de dereguleringsdiscussie
ook gekozen voor meer terughoudendheid met regelgeving. Bij de bespreking
van de procedure voor de totstandkoming van beschikkingen van de Wabm
kwamen we daar al een voorbeeld van tegen.41 In de dereguleringsdiscussie is
overigens steeds met nadruk gesteld dat minder intensieve regelgeving niet zou
mogen leiden tot een lager niveau van milieubescherming. Het gaat om het vol40
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Art. 6.2.9 Awb inzake de facultatieve bezwaarschriftprocedure kan voor andere complicaties zorgen.
Indien een beschikking waarbij tegen de ontwerpbeschikking bezwaar kan worden gemaakt, geen 'besluit op bezwaar genomen', als bedoeld in art. 6.2.9, zou zijn, zou de vergunningsprocedure met een
overbodige bezwaarprocedure kunnen worden uitgebreid. Ook als het bestuursorgaan gebruik maakt
van de bevoegdheid van art. 6.2.10, zou dit tot vertraging leiden. De Afd. rechtspraak RvS legt art. 7,
tweede lid, Wet Arob, dat op dit punt een overeenkomstige redactie heeft, zo uit dat het in een dergelijk geval niet gaat om een 'beschikking op een bezwaarschrift genomen'. Zie J.G. Steenbeek, Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, 3e druk, 's-Gravenhage 1984, blz. 208-209.
Zie onder 9.
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gen van andere wegen, teneinde hetzelfde doel te bereiken.42
Een van de opvallendste verschijnselen bij dit terughoudende gebruik van regelgeving is de vervanging van de vergunningsplicht krachtens artikel 2, eerste lid,
van de Hinderwet door algemene regels op basis van artikel 2a van de Hinderwet. De vergunningsplicht wordt daarbij door een meldingsplicht vervangen. De
eerste van deze amvb's (onder andere voor bakkerijen, slagerijen, kantoorgebouwen en opslag van propaan) zijn dit jaar in werking getreden. Ruim twintig andere amvb's zullen nog volgen. Uiteindelijk zouden van de circa 400 000 hinderwetplichtige inrichtingen er circa 300 000 onder de werking van de amvb's
moeten vallen.43 De vergunning, jarenlang het bestuursinstrument bij uitstek, lijkt
haar centrale plaats in het milieurecht daarmee te verliezen.44
Over het stelsel van een vergunningsplicht die door algemene regels kan worden
vervangen,45 is al heel wat geschreven. Ik zou daarom willen voorstellen snel
door dit nieuwe gedeelte van het milieurechtgebouw te lopen.
In het voorbijgaan kan ik niet nalaten toch nog even te wijzen op de figuur van
de melding. Bij opheffing van de vergunningsplicht geldt een meldingsverplichting. In het stelsel is die melding bedoeld om vooraf te kunnen controleren of
inderdaad aan de algemene regels wordt voldaan. De melding roept juridisch
nogal wat vragen op (zoals: kan er nog met sancties worden opgetreden, als burgemeester en wethouders niet op een melding hebben gereageerd, maar later
blijkt dat de betrokken inrichting niet aan de algemene regels voldoet?). Te weinig lijkt hier rekening te zijn gehouden met de ontwikkelingen in het moderne
bestuursrecht. Drupsteen, die een verhelderende analyse van deze problematiek
heeft gemaakt, pleit voor een geformaliseerde reactie op de melding.46 Het is inderdaad zaak hetzij daarvoor te kiezen,47 hetzij de verplichting tot melding te
laten vervallen en te kiezen voor een opheffing van de vergunningsplicht zonder
meer. Terughoudendheid met regelgeving levert geen winst op, als dat gepaard
gaat met invoering van schimmige figuren.
13. Een tweede opmerkelijk fenomeen bij het terughoudender gebruik van regelgeving is de opmars van het convenant. De laatste jaren sluit de overheid in
gevallen waar men regelgeving zou verwachten, nogal eens zogenaamde 'convenanten' met het bedrijfsleven. Recentelijk kwamen onder andere convenanten
tot stand over kwikoxyde-batterijen, drankverpakkingen, PETP-flessen, vracht42
43
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DROM-actie programma, 17931, nr, 4 (zie noot 9).
Zie onder anderen L. Jonker, Algemene regels, M en R 1986, blz. 70-76, L. Bomhoff, Actualiteiten
rond de Hinderwet, Bouwrecht 1987, blz. 198-212, en M. Peeters, Art. 2a amvb's Hinderwet: algemene regels vervangen de vergunningsplicht. Verslag van de achttiende ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, M en R 1988, blz. 181-183.
Joh. Hofland, Is de milieuvergunning op haar retour?, M en R 1986, blz. 261.
Er zijn overigens veel nuanceringen. Bij enkele amvb's wordt de vergunningsplicht niet opgeheven. In
nogal wat amvb 's waarbij de vergunningsplicht wordt opgeheven, is de bevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen om nadere eisen te stellen. Zie daarvoor Bomhoff a.w.
Th.G. Drupsteen, Notitie over enkele vraagpunten rond het stelsel van algemene regels en meldingen
in de milieuwetgeving. Achtergrondstudie nr. 2 ten behoeve van de Evaluatiecommissie Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 's-Gravenhage 1988. In dezelfde zin Gilhuis, a.w., blz. 329-330.
Opmerkelijk is dat in het wetsvoorstel tot herziening van de Woningwet, TK 1986-1987, 20066, wel
een formele reactie op een binnengekomen melding is opgenomen. Zie D.A. Lubach, De herziening
van de Woningwet, Bouwrecht 1987, blz. 876.
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wagens, alkaline-batterijen, afvaltransport, fosfaten, spuitbussen en cadmiumhoudende kratten.48 In een kort geleden voor de CRMH - die over deze materie een
advies uit eigen beweging aan de minister van VROM wil uitbrengen - verrichte
studie heeft Van Rossum de hiervoor genoemde convenanten geanalyseerd. Uit
haar onderzoek blijkt dat niet alleen de onderwerpen die in de convenanten
worden geregeld, nogal uiteenlopen, ook de aard van de afspraken, alsmede de
omvang en de gedetailleerdheid daarvan verschillen.49
Om enig idee te geven wat die convenanten - ik beperk mij tot convenanten
waarbij het Rijk een der partijen was - zo al behelzen, een enkel voorbeeld. In
het 'Convenant inzake de beperking van CFK's in spuitbussen' van januari 1988,
waarbij als partijen optreden het Ministerie van VROM en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV), wordt overeengekomen dat de fabrikanten 'de intentie
hebben te streven naar een beperking van het gebruik van de volledig gehalogeneerde chloorfluor-koolwaterstoffen (CFK's 11,12,113,114 en 115) in spuitbussen tot toepassingen waarvoor die stoffen essentieel zijn'. In het vrachtwagenconvenant van september 1987 zijn de minister van VROM en negen bij de RAI
aangesloten fabrikanten en importeurs van zware bedrijfsvoertuigen de deelnemende partijen. De fabrikanten en importeurs verbinden zich na 31 december
1987, bij het importeren en fabriceren van vrachtwagens bestemd voor de Nederlandse markt, zich zo veel mogelijk te zullen beperken tot dieselmotoren die
ten aanzien van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen aan een aantal genoemde eisen voldoen. Als laatste voorbeeld noem ik het in december 1987 gesloten 'Convenant rijksoverheid-wasmiddelenfabrikanten', waarbij als partijen
optraden de ministers van VROM en van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten. De leden van deze Vereniging gaan een
inspanningsverplichting aan die gericht is op het einde 1988 vergroten van het
marktaandeel van fosfaatloze wasmiddelen tot 40 à 50%. Het fosfaatgebruik in
wasmiddelen zal tot circa 5000 ton in 1988 worden teruggebracht.
Opvallend is dat alle convenanten door de partijen aan de buitenwacht met een
grote tevredenheid worden gepresenteerd. Men wijst op de vrijwilligheid bij het
aangaan van verplichtingen. Daarin zou een meerwaarde gelegen zijn boven door
de overheid eenzijdig uitgevaardigde regels.
14. Het sluiten van convenanten is een illustratie van een gewijzigde relatie tussen overheid en bedrijfsleven in het milieubeleid. Lange tijd ging men van overheidszijde ervan uit, dat door middel van het inwerkingtreden van regelgeving of
door het verlenen van vergunningen automatisch een andersoortig gedrag van
burger en bedrijfsleven zou ontstaan.
Toen in de jaren zeventig bleek dat de naleving van de regelgeving veel te wensen overliet,50 is het beleid drastisch bijgesteld. Enerzijds wordt de samenhang van
48

49
50
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Voor een ander voorbeeld zie men de op 26 september jl. door de minister van Verkeer en Waterstaat, Windmill Holland B.V. en Kemira Pernis gesloten convenanten over vermindering van lozen
van afvalgips, afname van de hoeveelheid cadmium die met grondstoffen wordt geïmporteerd en de
productie van cadmiumarme kunstmest. Zie TK 1988-1989, 20800, XI, nr. 15.
E.R.C. van Rossum, Milieuconvenanten, CRMH 1988/7, 's-Gravenhage 1988.
Zie de bekende onderzoeken van Twijnstra en Gudde uit 1976 en 1979 over - met name - de uitvoering van de Hinderwet: Vergunningsprocedures op grond van de Wet inzake de Luchtverontreiniging
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alle schakels van de zogenaamde reguleringsketen benadrukt.51 Met name is men
in gaan zien dat uitvoering en handhaving onmisbare onderdelen zijn. Anderzijds
is men het belang van zogenaamde stimulerende instrumenten gaan beklemtonen. In dat kader past wat men wel de verinnerlijking van het milieubeleid
noemt. De eigen verantwoordelijkheid van de doelgroepen zal moeten worden
gestimuleerd. Onder doelgroepen verstaat men de groepen van producenten en
consumenten waarvan het gedrag op basis van het milieubeleid zou moeten worden veranderd. De doelgroepen moeten zelf verantwoordelijkheid voor het milieu nemen.
In het IMP-Milieubeheer 1986-1990 wordt deze verinnerlijking als volgt omschreven:
'Voor een duurzaam goede milieukwaliteit is het van groot belang dat de doelgroepen zelf de noodzaak tot verandering van hun gedrag onderkennen en vanuit dit besef van eigen verantwoordelijkheid zoeken naar mogelijkheden de zorg voor het milieu onderdeel te maken van hun dagelijks handelen. Alleen door naar de doelgroepen toe te gaan en deze er toe te bewegen om de mogelijkheden die zij hebben tot
bestrijding aan de bron volledig te gebruiken, kan een werkelijk preventief milieubeheer gestalte krijgen. Het kiezen van een juiste mix van regulering, stimulering en
communicatie kan deze "verinnerlijking" dichterbij brengen. Maar of die verinnerlijking plaatsvindt, is uiteindelijk afhankelijk van de bereidheid van de doelgroepen
daartoe'.52

Het is te vroeg om te kunnen zeggen of dit verinnerlijkingsbeleid is geslaagd.
In een recente, door hem zelf als 'early-warning-evaluatie' aangeduide, studie
komt Nelissen tot de conclusie dat de kans van slagen van verinnerlijking en het
beleid dat daarop gericht is, als reëel moet worden beschouwd.53 Vandaag wees
ik er al op dat van werkgeverszijde de laatste jaren geluiden vallen te beluisteren,
waaruit blijkt dat de ernst van het milieuvraagstuk en de verantwoordelijkheid
die het bedrijfsleven daarvoor heeft, wordt ingezien.
Vanuit die eigen verantwoordelijkheid worden ook zeer zinvolle initiatieven
ontwikkeld, zoals het ontwikkelen van milieuzorgsystemen in bedrijven.54 Een
bedrijfsintern milieuzorgsysteem is gericht op het adequaat functioneren van het
bedrijf in al zijn onderdelen met betrekking tot milieu-aangelegenheden. Minimaal dient zo'n systeem te leiden tot het zorgvuldig naleven van milieuwetten en
voorschriften. Daarnaast kan het systeem ook gericht zijn op een veel verdergaande integratie van het milieu-aspect in de totale bedrijfsvoering.55
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en de Hinderwet, VAR-reeks nr. 34, 's-Gravenhage 1976, en Uitvoering Hinderwet, VAR-reeks nrs.
1, 2 en 35, 's-Gravenhage 1979, en verder M.V.C. Aalders, De handhaving van de Hinderwet, 'sGravenhage 1980.
Zie het Plan integratie milieubeleid, TK 1982-1983, 18010, blz. 13 e.v.
TK 1985-1986, 19204, nr. 2, blz. 14.
Nico Nelissen (e.a.), Het milieu: Vertrouw, maar weet wel wie je vertrouwt, Zeist 1988.
J. van der Kolk, Systematische milieuzorg in bedrijven, M en R 1987, blz. 42-49; F.W. Bloemers en
H. Kraay, Vertrouwen is goed maar controle is beter, M en R 1987, blz. 87-93; Commissie bedrijfsinterne milieuzorgsystemen, Milieuzorg in samenspel, 's-Gravenhage 1988; en A. de Lange, Juridische
aspecten van milieuzorgsystemen, M en R 1988, afl. 11.
VNO, Milieuzorg in bedrijven, 1986, blz. 9.
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15. Met betrekking tot de zorg voor het milieu ontstaat er tussen overheid en
bedrijfsleven dus meer samenspel. Alvorens op die op zichzelf zeer positieve ontwikkeling bij de bespreking van het fenomeen convenant wat nader in te gaan, is
het zinvol eerst even stil te staan bij de taak die de overheid ten aanzien van het
milieuvraagstuk heeft.
Vanuit een juridische invalshoek moet in deze context gewezen worden op artikel 21 van de Grondwet. Dit artikel bepaalt dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van
het leefmilieu.56 Aan het artikel is in de milieurechtelijke literatuur weinig aandacht besteed.57 Dat komt waarschijnlijk, doordat het in artikel 21 om een sociaal
grondrecht gaat, dat de opdracht voor de overheid tot het uitoefenen van zorg
bevat. Bij het nemen van maatregelen om aan die taak te voldoen, heeft de overheid veel beleidsvrijheid. Bovendien zal de zorg voor het milieu afgewogen moeten worden tegen andere sociale grondrechten, zoals bij voorbeeld de zorg voor
de werkgelegenheid. Bij artikel 21 speelt dit afwegingsvraagstuk zelfs binnen het
raam van één artikel. Artikel 21 bevat zowel een taakstelling ter zake van de bescherming van het leefmilieu als van de bewoonbaarheid van het land. De zorg
voor de bewoonbaarheid van het land - een begrip waarvan de precieze betekenis niet geheel vaststaat, maar de zorg voor de waterstaat valt er in elk geval onder - kan in strijd komen met de zorg voor de bescherming en verbetering van
het leefmilieu en omgekeerd.58
Maar de zorgplicht van artikel 21 heeft geen vrijblijvend karakter. Ook al heeft
de overheid beleidsvrijheid met betrekking tot de afweging van dit sociale grondrecht ten opzichte van andere sociale grondrechten en ter zake van de wijze
waarop en het tempo waarin zij haar zorgplicht verwezenlijkt, het gaat om een
rechtsnorm die de overheid verplicht zich in te zetten voor de bescherming en
verbetering van het leefmilieu.59 En dat is naar mijn mening essentieel.
De rechtsnorm van artikel 21 verplicht de overheid tot het voeren van een milieubeleid. In een democratische rechtsstaat behoort dat beleid in hoofdlijnen ook
bekend te zijn. Anders zou immers niet kunnen worden beoordeeld of de overheid aan haar verplichting, hoe open die ook mag zijn geformuleerd, op basis van
de Grondwet voldoet.
Ten aanzien van de wijze waarop dat beleid bekend wordt gemaakt, kan de
overheid kiezen. De hoofdlijnen van dit beleid kunnen bekend worden gemaakt
door middel van nota's, door uiteenzettingen in memories van toelichting of
door plannen. In het milieubeleid ligt het voor de hand dat dit in milieubeleids56
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Voor een beschouwing over dat artikel zie men H.A.F.J. Tilborghs, Bewoonbaarheid en milieu, in
Grondrechten, Jeukensbundel, Nijmegen 1982, blz. 403 e.v.; J. Bokma, Een grondrecht op een leefbaar milieu, M en R 1976, blz. 185 e.v.
Een uitzondering vormt A.F.M. Brenninkmeyer, Kernenergie, rechtsstaat en democratie, Zwolle
1983.
TK 1975-1976, 13873, blz. 13. Zie ook P.C. Gilhuis, De verhouding van milieurecht tot waterrecht,
a.w., blz. 3-4.
Het feit dat die rechtsnorm in rechte moeilijk afdwingbaar is, doet hieraan niet af. Anders onder anderen C.A.J.M. Kortman, De Grondwetsherziening 1983, blz. 107-108. In tegenstelling tot de regering
tijdens de parlementaire behandeling, meent hij dat het niet om rechtsnormen, doch slechts om taakstellingen of aandachtspunten gaat. Over de rechtskracht van sociale grondrechten zie men ook
A.J.W.M. Versteeg, De rechtskracht van sociale grondrechten, TvO 1987, blz. 132 e.v.
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plannen gebeurt. Op nationaal niveau waarover wij bij onze convenanten spreken - zou dat het toekomstige nationale milieubeleidsplan of het milieuprogramma kunnen zijn. In een democratische rechtsstaat spreekt het ook voor zich,
dat die hoofdlijnen van het beleid aan de volksvertegenwoordiging worden
voorgelegd. Door openbaarheid van het beleid is het tevens mogelijk dat ook
anderen hun mening daarover kunnen geven. Dat die openbare meningsvorming
juist in het milieurecht van groot belang is, heb ik in het eerste gedeelte van deze
rede al naar voren gebracht.
16. Door het voeren van een milieubeleid moet de overheid dus aan haar zorgplicht voldoen. Bij haar streven om het milieubeleid te verwezenlijken, kan zij
op zichzelf verschillende wegen volgen, mits niet in strijd met geschreven of ongeschreven recht wordt gehandeld en aan de eisen van controle door de volksvertegenwoordiging en die van openbaarheid wordt voldaan.
Hoewel de hoofdroute die gevolgd zal moeten worden, die van de regelgeving
zal zijn, is het bewandelen van andere paden soms eveneens mogelijk. Waar er
redelijkerwijs voldoende zekerheid lijkt te bestaan dat voor het milieu schadelijk
handelen vrijwillig door burgers en bedrijfsleven wordt nagelaten, is optreden
van de overheid niet nodig. Waar redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
door zelfregulering60 hetzelfde kan worden bereikt als door overheidsinterventie,
kan regelgeving achterwege blijven. Waarom zou men regelgeving opleggen, als
de betrokkenen - om een beeld van oud-minister Winsemius te gebruiken - vrijwillig door de hoepel willen springen?61
Nuchterheid is echter geboden. Zelfregulering komt nog nauwelijks voor op
milieurechtelijk terrein, en ook als de verinnerlijking werkelijk zou plaatsvinden,
zou het rijkelijk naïef zijn te veronderstellen dat milieunormen altijd braaf zouden worden nageleefd. Aangezien milieu-onvriendelijk gedrag kostenbesparend
is, zal het in individuele gevallen altijd verleidelijk blijven om de norm te negeren. Zeker waar het in het milieubeleid gaat om de bescherming van een collectief goed, is een te vergaande terugtred van de overheid dan ook niet gewenst.62
17. Het sluiten van convenanten met het bedrijfsleven kan in beginsel een middel
zijn dat kan bijdragen aan de realisering van het milieubeleid. Ook bij zulke
vormen van horizontaal bestuur zal de overheid zich steeds bewust moeten zijn
van het feit dat zij in het kader van haar publieke taak handelt. De overheid is
nooit zo maar een onderhandelingspartner die op één lijn met andere actoren
gesteld kan worden. Voortdurend moet de vraag worden gesteld, welke betekenis het handelen van de overheid heeft in het kader van het beleid dat wordt gevoerd en welke functie het gekozen middel daarbij kan vervullen. Dat geldt te
meer naarmate het belang van het onderwerp waarover het convenant wordt
gesloten, groter is.
60
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Voor een voorbeeld op milieugebied, vermindering van het kwikgehalte in alkaline-batterijen, zie
men Van Rossum, a.w., blz. 13.
Het beeld is van oud-minister P. Winsemius, Gast in eigen huis, Alphen aan den Rijn 1986.
Of er zou voor moeten worden gezorgd dat er bij zelfregulering een adequaat handhavingssysteem
wordt ontwikkeld.
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Het convenant is een veelkoppige figuur. Aangezien de figuur zich in allerlei
vormen voordoet en er in steeds weer andere gevallen gebruik van wordt gemaakt, valt er nauwelijks een definitie van te geven. Dat komt tevens, doordat de
partijen de juridische betekenis in het vage laten.
De convenanten waarover ik enkele korte opmerkingen wil maken, zijn die van
het type uit de CRMH-studie.63 Het gaat daarbij om afspraken tussen de overheid met een bedrijfstak64 over een onderdeel van het milieubeleid, zoals het gebruik of de samenstelling van een stof of een product. Gezien het algemene karakter van de afspraken, rijst de vraag of publiekrechtelijke regelgeving hier niet
meer op zijn plaats zou zijn.
18. Hoewel we slechts een beperkte groep van milieuconvenanten bekijken, is
het voor een goed begrip nuttig enig nader onderscheid aan te brengen.
In de eerste plaats kan een dergelijke convenant gesloten worden ter overbrugging totdat publiekrechtelijke regelgeving van kracht zal zijn. We zagen daarvan
bij het vrachtwagenconvenant een voorbeeld. Dat convenant vervalt, zodra een
EEG-richtlijn van kracht zal zijn. Denkbaar is ook dat men streeft naar regelgeving met betrekking tot een bepaald probleem, maar daartoe nog niet over kan
gaan, omdat de materie daarvoor nog niet helemaal rijp is, bij voorbeeld omdat
over enkele feiten nog te weinig kennis bestaat. Vooruitlopend op regelgeving,
zou bij convenant een aantal voorlopige maatregelen kunnen worden afgesproken. In onzekerheid poogt men zo al tot enig resultaat te komen.
In de tweede plaats kan er sprake van een convenant zijn, hoewel er al regelgeving ter zake bestaat. Het convenant dient ter aanvulling daarop en men ziet van
verdere regelgeving af.
Een derde variant is het geval waarbij een bevoegdheid tot regelgeving bestaat,
maar men daarvan geen gebruik maakt door het onderwerp bij convenant te regelen. Voorbeelden daarvan zijn het cadmiumconvenant en het PETPflessenconvenant.65 Het kan in deze variant ook het geval betreffen, dat er geen
bevoegdheid tot regelgeving bestaat en men op grond van het convenant ervan
afziet deze te creëren.
Het zal duidelijk zijn dat tussen de drie varianten nogal wat verschil bestaat. Bij
het convenant als overbruggingsmaatregel wordt iets bereikt dat met regelgeving
niet te realiseren is. In de tweede variant vult het convenant de regelgeving aan,
waardoor het niet nodig is voor de taillering van de maatregelen nadere regelgeving tot stand te brengen. Indien het niet om hoofdzaken gaat, lijkt daar vanuit
terughoudendheid met wetgeving het nodige voor te zeggen.
Het meest problematisch is de derde variant, het convenant in plaats van regelge63
64
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Van Rossum a.w. Voor de teksten van de convenanten zie men bijlage B bij haar studie.
Buiten beschouwing blijven dus onder meer convenanten met een bedrijf over de specifieke milieuomstandigheden in dat bedrijf. De convenanten waarover we het hier hebben, mogen ook niet verward worden met de convenanten die in de jaren zestig en zeventig tussen overheidslichamen werden
gesloten naar aanleiding van de vestiging van een groot bedrijf. Die convenanten werden gesloten,
omdat nog geen goed stelsel van milieuwetten bestond. Zie A.R. Bloembergen, Convenanten op bestuurlijk terrein, Douwrecht 1974, blz. 189-194. Voor een algemene beschouwing over Beleidsovereenkomsten in het milieubeheer zie men C. Lambers, M en R 1988, blz. 2-18.
Wettelijke regeling had bij amvb op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen respectievelijk de
Afvalstoffenwet kunnen plaatsvinden.
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ving. Die variant zal in het navolgende dan ook centraal staan. In een der overwegingen van het cadmiumconvenant wordt gesteld 'dat in het kader van de soberheid met regelgeving kan worden volstaan met een vrijwillige beperking, indien dat reëel uitzicht biedt op concrete resultaten.' De passage 'indien dat reëel
uitzicht biedt op concrete resultaten' bevat de kernvraag waarom het hier gaat.
19. Om te bezien of dat reële uitzicht bestaat, is het zinvol de juridische hardheid
van de gemaakte afspraken onder de loupe te nemen.
Een eerste vraag die zich opdringt, is die wat het rechtskarakter van de convenanten is. Is er sprake van een overeenkomst of van een gentlemen's agreement?
Over de juridische betekenis van het gentlemen's agreement bestaan twee opvattingen. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het gentlemen's agreement een
afspraak is waaraan de deelnemende partijen weliswaar gebonden zijn, maar
waarbij zij bij niet-naleving geen nakoming in rechte zullen vorderen. Het is een
afspraak naar eer en geweten, die geen rechtsgevolgen heeft.66 Een ander standpunt wordt door Wessels ingenomen, die meent dat er bij een gentlemen's
agreement van een overeenkomst sprake kan zijn, maar dat het gehalte van de
binding minder stringent is, doordat partijen rechtens niet afdwingbare verbintenissen in het leven roepen. Uit een gentlemen's agreement kunnen verplichtingen voortvloeien die als natuurlijke verbintenissen moeten worden beschouwd.67 Als onze milieuconvenanten als gentlemen's agreements zouden moeten worden beschouwd, zou dit betekenen dat het in de meest vergaande opvatting, die van Wessels, nog altijd om niet meer dan natuurlijke verbintenissen zou
gaan. Het enige rechtsgevolg zou zijn dat hetgeen gepresteerd zou worden, niet
weer teruggevorderd zou kunnen worden. Bij de hardheid van de milieu convenanten draait het evenwel om de kwestie, of er langs juridische weg tegen nietnakoming opgetreden kan worden. Ook in de visie van Wessels zou het recht op
dit punt geen remedie bieden.
De vraag of het bij onze convenanten om een overeenkomst of een gentlemen's
agreement gaat, is niet goed te beantwoorden.68 Aangezien partijen het rechtskarakter in het midden laten, zou men per geval minimaal alle correspondentie,
notulen van besprekingen, verklaringen van personen, etcetera, moeten kennen.
Waarschijnlijk zou ook dat niet helpen: de kracht van dit soort figuren bestaat nu
juist uit de nevelen waarin ze gehuld zijn. Dat de partijen willen samenwerken is
vaak belangrijker dan dat precies wordt afgesproken wat de betekenis van die
afspraak is.
Moet de vraag verplichtende overeenkomst of gentlemen’s agreement in haar
algemeenheid onbeantwoord blijven,69 bij de juridische hardheid vallen nog an66
67

68
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Zie Asser/Rutten, Verbintenissenrecht II, Supplement, Zwolle 1987, blz. 28.
B. Wessels, Gentlemen's agreements, Arnhem 1984, en (dezelfde) Natuurlijke verbintenissen, dissertatie, VU 1988, Zwolle 1988. Wessels' opvatting wordt inmiddels, zij het met nuanceverschillen, door
anderen gedeeld. Voor een overzicht zie men het in de vorige noot genoemde supplement van Rutten.
Voorbarig is dan ook de conclusie van Van Rossum, a.w., blz. 55-56, dat het om rechtens bindende
overeenkomsten zou gaan.
Vergelijkbare onduidelijkheid, maar het betreft heel andere afspraken, bestaat er over de bestuursakkoorden. Zie D.W.P. Ruiter, Om de verbindendheid van bestuursakkoorden, NTB 1988, blz. 73-78.
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dere kanttekeningen te plaatsen.70 Bij veel convenanten zijn de verplichtingen die
wederzijds worden aangegaan, niet erg exact omschreven. Niet altijd is duidelijk
of het een inspannings- of een resultaatsverplichting betreft. Soms worden bepalingen die een resultaatsverplichting lijken te bevatten, weer afgezwakt door de
toevoeging 'zo veel mogelijk'. Bij het noemen van het vrachtwagenconvenant gaf
ik daarvan al een voorbeeld. Heel fraai is de formulering in het spuitbussenconvenant, waar verklaard wordt dat men de 'intentie heeft om te streven naar' vermindering van gebruik van CFK's.
De meeste convenanten kennen bepalingen over overleg en evaluatie.
Bepalingen over naleving en conflictbeslechting zijn meestal niet opgenomen,
evenmin als dat met sancties bij niet-nakoming het geval is. In de convenanten
ontbreken meestal bepalingen waarin het opzeggen van de overeenkomst uitdrukkelijk is geregeld.71 Ten slotte wijs ik er nog op, dat
bij convenanten afspraken met branche-organisaties of een aantal bedrijven worden gemaakt. Een harde afspraak ontstaat eerst, indien de branche-organisaties
een dusdanige positie hebben, dat hun handtekening ook hun achterban bindt.
En wanneer er convenanten met bedrijven worden gesloten, zal het desbetreffende veld voldoende gedekt moeten zijn. Of dat het geval is, is niet altijd even
duidelijk.
20. Hoe zit het met openbaarheid, inspraak en controle door de volksvertegenwoordiging bij het tot stand komen van milieuconvenanten? Indien de materie
niet bij convenant, maar bij wet zou worden geregeld, zou
zulks in de gevallen die wij op het oog hebben bij amvb plaatsvinden. In dat geval zou de ontwerp-amvb aan beide Kamers der Staten-Generaal worden overgelegd en in de Nederlandse Staatscourant bekend worden gemaakt. Een ieder zou
de gelegenheid hebben om binnen een aangegeven termijn opmerkingen over
het ontwerp te maken.72
Convenanten komen tot stand, zonder dat daar procedureregels voor bestaan. Bij
een enkel convenant heeft overleg met een milieu-organisatie plaatsgevonden, of
is de gelegenheid gegeven om op een concept-convenant commentaar te leveren.73
In de praktijk hebben de Staten-Generaal, die aanvankelijk vrijwel geheel buitenspel stonden, inmiddels een zekere positie gekregen. In een uitgebreide commissievergadering van de Vaste commissie voor het milieubeheer heeft de minister
van VROM toegezegd, dat hij bereid is onderwerpen waarover hij een conve70
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Men zou ook de vraag op kunnen werpen of, zo er sprake is van een overeenkomst, dit er een naar
privaat- of publiekrecht is. Zie daarover de handboeken over het bestuursrecht, zoals H.D. van
Wijk/W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, 6e druk, Culemborg 1988, blz. 295297. Hier volsta ik met de constatering dat in casu geen administratieve rechter competent zou zijn en
dat een geschil aan de burgerlijke rechter
zou kunnen worden voorgelegd; zie HR 10 april 1987, NJ 1988, 148, m.nt. WHH.
Zie Van Rossum a.W., blz. 30-42.
Een regeling als hier omschreven treft men, zij niet altijd in identieke vorm, in de milieuwetten aan.
Zie art. 79a, derde lid, Wabm, en art. 61, eerste lid, Wet milieugevaarlijke stoffen. Voor het voorontwerp tot wijziging van de Wabm met betrekking tot vergunningen en algemene regels van inrichtingen, zie men art. 80b, tweede lid.
Van Rossum, a.w., blz. 53.
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nant wil sluiten, bij de Tweede Kamer te melden en erover te spreken. De minister merkte op dat de Kamer zich dan wel buitengewoon wijs en terughoudend
zou moeten opstellen. Als hij uitgebreide instructies mee zou krijgen, zou er niets
van zijn onderhandelingspositie overblijven.74
21. Wat nu, na deze vrij rudimentaire verkenning, van deze nieuwe ontwikkeling te denken?
Tegen het gebruik van andere vormen van bestuur behoeft op zichzelf geen bezwaar te bestaan. In theorie heeft de aanwending van convenanten enkele aantrekkelijke kanten.
Als voordelen worden in vergelijking met een wettelijke regeling onder meer
genoemd een snellere totstandkoming van een convenant, het slagvaardiger kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, een meer welwillende opstelling van de
betrokkenen en het feit dat wetgeving overbodig wordt, wat goed past in het
streven naar deregulering.75 Of die gunstige effecten in de praktijk zich zullen
voordoen, is natuurlijk de vraag; zo komen sommige convenanten, een voorbeeld is het fosfatenconvenant, pas na jarenlange voorbereiding tot stand.
In het voorafgaande is in vogelvlucht een aantal nadelen genoemd: onduidelijkheid van de juridische status van de afspraken, gebrek aan hardheid van die afspraken, geen of maar beperkte inspraak van derden en een zwakkere positie
voor de volksvertegenwoordiging als controleur van het beleid.
Nu moeten al die bezwaren niet te zwaar worden aangezet. We moeten oppassen
voor het sollicitatieprocedure-effect, het verschijnsel dat aan sollicitanten eisen
worden gesteld waaraan in dienst zijnde en goed functionerende werknemers op
geen stukken na voldoen. Bovendien mogen wij over het functioneren van regelgeving ook geen illusoire voorstellingen hebben. We constateerden reeds dat
de naleving daarvan vaak veel te wensen overlaat.
Niettemin moeten bij de opmars van het convenant vanuit juridische invalshoek
een paar kanttekeningen worden geplaatst. In het milieubeleid moet het voor de
overheid gaan om het voldoen aan een zorgplicht ten aanzien van de leefbaarheid
van het milieu. Het sluiten van convenanten kan een middel zijn om dat doel te
verwezenlijken. Met enkele vormen van convenanten, zoals het convenant als
overbruggingsmaatregel, kan iets bereikt worden dat met regelgeving niet mogelijk is. Daarmee lijkt winst te kunnen worden geboekt. Wel zal moeten worden
opgelet dat door het sluiten van een dergelijk convenant de totstandkoming van
de regelgeving niet wordt vertraagd. Tevoren zal ook vast moeten staan of het
convenant bedoeld is als overbruggingsmaatregel of zal functioneren in plaats van
regelgeving.
Bij convenanten in plaats van regelgeving76 mag van de overheid worden ver74
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Handelingen TK 1987-1988, UCV 40, 7 maart 1988, blz. 40-3, 40-23-25. Zie ook een door de Kamer verworpen motie van Eisma (D66), TK 1987-1988, XI, 20200, nr. 41 en 59.
Deze voordelen worden genoemd door de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat in verband met het wasmiddelenconvenant, TK 1987-1988, 20342, nr. 1, blz. 27-28. Zie ook Van Rossum
a.w., blz. 57-59.
Het hierna volgende geldt met name voor convenanten in plaats van regelgeving. Zij het minder
stringent, zou met de kanttekeningen ook rekening moeten worden gehouden bij convenanten als
aanvulling op regelgeving.
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wacht, dat tevoren aangegeven wordt welke functie die convenanten in het beleid vervullen. Dat mag te meer worden gevraagd, indien op een bepaald onderdeel van het milieubeleid veel met convenanten wordt gewerkt, zoals het geval
lijkt te zijn bij producten en afvalstoffen. Te zeer ad hoc wordt nu voor de vorm
van het convenant gekozen.
Zo mogelijk zou de functie van deze convenanten in het milieubeleidsplan of
milieuprogramma moeten worden omschreven. Is dat niet mogelijk, dan zou
zulks in een nota of eventueel, maar minder verkieslijk, ad hoc bij overlegging
van een ontwerp-convenant aan de Staten-Generaal moeten gebeuren. Wat beoogd wordt en welke concrete resultaten het convenant zou moeten opleveren,
zou in elk geval toetsbaar moeten worden.
Ook aan het convenant zelf zouden meer eisen moeten worden gesteld. Bij een
convenant dat in de plaats komt van regelgeving, mag de overheid het juridisch
karakter van de afspraken niet in het midden laten. Ook de inhoud van het convenant zou vanuit deze invalshoek kritisch moeten worden bekeken. Duidelijk
moet in elk geval zijn welke verplichtingen worden aangegaan, op welke wijze
gecontroleerd en geëvalueerd wordt of daaraan voldaan is, en wat er gebeurt bij
niet-nakoming van de aangegane verplichtingen. Voor de hand ligt dat dan
alsnog een wettelijke regeling tot stand komt.77
Een deel van de bezwaren tegen dit type convenant zou kunnen worden weggenomen, als milieu-organisaties als partij zouden kunnen deelnemen aan het convenant. Als zij partij zouden worden, zou - naar mag worden aangenomen - ook
meer de nadruk op de hardheid van het convenant en de nakoming ervan worden gelegd. Waarschijnlijk is in de praktijk een dergelijke deelname echter een te
grote belemmering om tot overeenstemming te komen. Een zinvol alternatief
zou zijn het vragen om commentaar te leveren op concept-convenanten.
Waar het hier gaat om het achterwege laten van wetgeving, lijkt publicatie van
een concept-convenant in de Staatscourant tevens in de rede te liggen. Dat zou
de gelegenheid bieden voor derden, bij een amvb bestaat die mogelijkheid in het
milieurecht immers ook, om hun mening te ventileren. Met de procedure van
behandeling in de Tweede Kamer die hiervoor is vermeld, zou ook de volksvertegenwoordiging, indien de minister tevoren aangeeft waarom hij voor een bepaalde materie voor een convenant kiest, een passende rol kunnen spelen. De
Kamer zou kunnen toetsen, of dat voor de desbetreffende problematiek een geschikte oplossing is.78 Overigens zou terughoudendheid bij het toetsen verstandig
zijn. Hoewel randvoorwaarden aan de totstandkoming van het convenant moeten worden gesteld, betekent dat niet dat het geen kans zou mogen krijgen om
zijn waarde aan te tonen.
Met inachtneming van de hiervoor genoemde aandachtspunten zou bekeken
kunnen worden of, en zo ja, welke bijdrage 'een milieuconvenant in plaats van
wetgeving' kan leveren.
77
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Denkbaar, maar misschien minder passend in de sfeer van de huidige convenantenpraktijk, is ook een
vordering tot nakoming voor de rechter. Dat kan natuurlijk slechts, als zeker is dat het een op rechtsgevolg gerichte afspraak betreft.
Zie daarvoor het kamerlid Van Rijn-Vellekoop tijdens de in noot 72 genoemde UCV, a.w., blz. 403.
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Die aandachtspunten moeten in een concreet geval uiteraard niet op een goudschaal worden gewogen, leidende beginselen zouden zij anderzijds wel moeten
zijn.
22. Hoewel er nog heel wat meer te zien is, moeten wij het gebouw van het
Nederlands milieurecht nu verlaten. Tijdens ons korte bezoek zagen we enkele
facetten van een milieurecht dat op weg is naar de jaren negentig. Nieuwe wegen worden voor een deel gevolgd. Daarbij blijft het echter gaan om hetzelfde
doel: de zorg voor een leefbaar milieu. En voor de overheid blijft onverkort gelden, dat zij aan haar zorgplicht van artikel 21 van de Grondwet moet voldoen.
In het vorig jaar verschenen rapport 'Our Common Future' van de World Commission on Environment and Development, de commissie-Brundtland, wordt
gepleit voor economische groei op basis van het principe van 'sustainable development', waar men onder verstaat 'een ontwikkeling die voorziet in de behoefte
van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.79
Dat een goed en adequaat milieurecht, waarin rekening wordt gehouden met de
eisen die een democratische rechtsstaat stelt, daar een bijdrage aan mag leveren.

79

Our Common Future, Oxford 1987, blz. 43. Zie over het rapport J.H. Waller-Hunter. Het rapport
van de commissie Brundtland, M en R 1987, blz. 347-354.
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1.2 De integratie van de milieuwetgeving in de
Wabm: een zinvolle onderneming?
(1991)
1. Zwoegers in het vooronder
Zwoegers in het vooronder: zo worden wetgevingsambtenaren met een langzamerhand bijna obligaat geworden metafoor dikwijls aangeduid.1
In dat vooronder wordt de laatste tijd afgezien: grote wetgevingsoperaties zijn aan
de orde van de dag. Ik noem het Nieuw Burgerlijk Wetboek, de stelselherziening sociale zekerheid, de hervorming van de belastingwetgeving, de herziening
van de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de herziening
van de Gemeentewet. Voordat het jaar 2000 wordt bereikt willen we op juridisch terrein de bakens kennelijk drastisch verzetten.
Wat in de slagschaduw van die andere projecten vindt ook op milieurechtelijk
terrein zo'n grote operatie plaats: de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, de
Wabm, wordt, zoals dat in het jargon heet, uitgebouwd tot een algemene milieuwet die zelfs een nieuwe naam, Wet milieubeheer, moet gaan dragen.
In deze bijdrage staat deze omvangrijke wetgevingsoperatie centraal. Eerst zal in
het kort worden geschetst wat de operatie inhoudt. Vervolgens zal op de zin van
de uitbouw van de wet worden ingegaan. Nadat enkele kanttekeningen zijn geplaatst bij de wijze waarop aan de integratie gestalte wordt gegeven, wordt tot
slot een enkele opmerking gemaakt over de vraag welke prioriteiten bij de verdere uitbreiding van de wet zouden moeten worden gesteld.
2. Wat behelst de operatie Wabm?
De Wabm is ontstaan als reactie op het sectorale systeem van milieuwetgeving
waarvoor aan het eind van de jaren zestig is gekozen. De betekenis van deze sectorale aanpak mag niet worden onderschat.2 Overheidsorganen kregen daardoor
in betrekkelijk korte tijd bevoegdheden om ter zake van het vrij nieuwe en onbekende milieuvraagstuk op te treden. Met het ontstaan van een conglomeraat
aan sectorale wetgeving werden de nadelen van het systeem echter manifest. Het
ontstane milieurechtelijk wetgevingscomplex was slecht toegankelijk en voor een
deel nodeloos complex.3 Het veroorzaakte lastige afbakeningsproblemen tussen
1

2
3

De vergelijking komt van WJ. van Eijkem, De macht van zwoegers in het vooronder, in J.B. Kan e.a.,
De Jurist-ambtenaar, Zwolle 1977, p. 39-48.
Th.G. Drupsteen, De toekomst van de milieuwetgeving, M en R 1990, p. 197.
Dit is overigens geen specifiek Nederlands fenomeen. Ook in het buitenland, waar men vrijwel overal
eveneens voor een sectorale opbouw heeft gekozen, kan hetzelfde worden geconstateerd. Zo spreekt
Michel Prieur voor Frankrijk over 'un ensemble impénétrable, dispersé et désordonné (...) Le droit de
I'environnement existe, il n'est pas toujours facile de le rencontrer', in Société française pour le droit
de l'environnement, Réflexions préliminaires sur l'éventualité d'une codification du droit de l'environnement, Onderzoek voor het Franse Ministerie voor milieu, SCRETIE nr.89.072, Parijs 1991, deel 1,
p. 6.
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de diverse wetten. In de wetten waren voor dezelfde onderwerpen dikwijls afwijkende regelingen getroffen zonder dat daarvoor een inhoudelijke reden bestond. Zeker zo ernstig was het feit dat te weinig rekening met de samenhang
van de milieuproblemen, en daardoor met de inhoudelijke samenhang van de
wetgeving, was gehouden.
In haar eerste versie bracht de Wabm, die in 1980 in werking trad, een beperkte
harmonisatie met betrekking tot de procedure voor vergunningen. Nadien zijn
enkele onderwerpen in de wet opgenomen die vanwege hun algemene strekking
niet goed in sectorwetten zouden passen, zoals de regeling met betrekking tot de
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH) en milieu-effectrapportage
(m.e.r.). In de jaren tachtig is voor een koerswijziging gekozen: veel meer dan
aanvankelijk de bedoeling was zal de Wabm onderwerpen moeten gaan regelen
waarvoor de milieusectorwetten nu ieder een afzonderlijke regeling hebben. De
desbetreffende bepalingen uit de sectorwetten zullen vervallen en worden vervangen door een regeling in de Wabm.
Zulke algemene regelingen in de Wabm hebben inmiddels plaats gevonden voor
financiële bepalingen en - kort geleden - de bestuurlijke dwangsom. En nieuwe
wijzigingen staan voor de deur. Zo brengen de in 1989 bij het parlement ingediende wetsvoorstellen VAR (vergunningen en algemene regels c.a.) en plannen
en milieukwaliteiseisen die volgens de planning van het Ministerie van VROM
in 1992 in werking zouden moeten treden onder meer:
- een in beginsel integrale milieuvergunning (imv) voor inrichtingen (vijf bestaande vergunningen en één ontheffingstelsel worden in één vergunning geïntegreerd), alsmede de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels voor inrichtingen;
- één regeling met betrekking tot handhaving, milieubeleidsplannen en milieuprogramma's (die in de plaats komen van de nu in diverse milieuwetten voorgeschreven planfiguren), alsmede milieukwaliteitseisen en een provinciale milieuverordening (die verschillende bestaande verordeningen zal vervangen).4
Dat zal een aanzienlijke vereenvoudiging van de milieuwetgeving tot gevolg
hebben. Belangrijke delen uit de bestaande milieuwetten komen te vervallen. De
aloude Hinderwet, die inhoudelijk bezien in de Wabm opgaat, zal zelfs worden
ingetrokken. Tengevolge van een ander, eveneens in 1989, ingediend - overigens wat meer omstreden - wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wabm met een
hoofdstuk afvalstoffen zullen waarschijnlijk over enige tijd ook de Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen het veld ruimen. De bestaande regeling uit
de beide wetten wordt vervangen door een hoofdstuk in de Wabm.5

4

5
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Voor een vollediger opsomming van de belangrijkste vernieuwingen die de beide wetsvoorstellen
zullen brengen zie men TK 1990-1991, 21 087 en 21 109, nr. 10, bijlage 2.
Zie nader over deze ontwikkeling onder andere W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis en
N.S.J. Koeman (red.), Milieurecht, Zwolle 1991, hoofdstuk 2.1 en 2.2, Drupsteen, a.w., p. 194-201,
F.P.C.L. Tonnaer, Het Nederlands milieurecht in ontwikkeling, Alphen aan den Rijn 1990, G.A.
Biezeveld, De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gaat veranderen, M en R 1989, p. 442-452,
L.J.A. Damen, De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne wordt een algemene (kader)wet voor de
milieuhygiëne, BR 1990, p. 237254 en M.G. Hordijk, Startsein voor ingrijpende veranderingen in de
milieuwetgeving: het wetsvoorstel Vergunningen en algemene regels in de Wabm, Agrarisch recht
1989, p. 393-402.

1.2 DE INTEGRATIE VAN DE MILIEUWETGEVING IN DE WABM: EEN ZINVOLLE
ONDERNEMING? (1991)

Maar daarmee zal de eindfase van de integratie-operatie nog niet zijn bereikt. In
het NMP-plus en de daarbij horende notitie over het vraagstuk van het instrumentarium6 worden uitvoerige beschouwingen aan de uitbouw van de Wabm
gewijd. De wet zal in fasen worden uitgebreid tot een Wet milieubeheer die een
meer normatief karakter zou moeten krijgen dan de huidige wet. Het is echter
niet de bedoeling dat uiteindelijk alle wetgeving ter bescherming van het milieu
in de wet zal worden opgenomen. Naast de Wet milieubeheer zullen er milieurelevante sectorwetten blijven bestaan. Bij de verdere uitbreiding van de wet
denkt men enerzijds aan onderwerpen die nu in sectorwetten worden geregeld
(bijvoorbeeld een regeling voor stoffen en producten) en anderzijds aan onderwerpen die nu nog niet in de milieuwetgeving worden geregeld (bijvoorbeeld de
administratieve boete, milieuverslaglegging en financiële zekerheid). Van enkele
van de in de notitie genoemde onderwerpen, zoals milieuzonering en financiële
zekerheid, moet overigens nog bezien worden of een regeling in de Wet milieubeheer wel wenselijk en uitvoerbaar is.
Uit het voorafgaande blijkt dat de uitbouw van de Wabm niet alleen op harmonisatie en integratie is gericht. Invoering van nieuwe onderwerpen die een zo
algemeen karakter hebben dat zij in een algemeen wettelijk kader moeten worden opgenomen is eveneens aan de orde. Bovendien vindt naast integratie van
instrumenten tegelijkertijd voor een deel ook een aanpassing van het bestaande
instrumentarium plaats. De imv heeft bijvoorbeeld een bredere reikwijdte dan de
bestaande vergunningen die in de imv geïncorporeerd worden, voordien tezamen hadden. Door het ruime begrip 'milieu' uit het wetsvoorstel VAR kunnen
bij een vergunning alle voorschriften worden gesteld die ter bescherming van het
milieu nodig zijn. Daaronder vallen bijvoorbeeld in beginsel ook voorschriften
met het oog op het zuinig beheer van energie en grondstoffen.
3. De zin van de operatie
Door het schetsen van een voorlopig eindbeeld van de wet is aldus enigszins aangegeven in welke richting globaal wordt gekoerst. Aan een dergelijke koersbepaling was dringend behoefte.7 Met een systeem van aanbouwwetgeving kan immers alleen dan goed worden gewerkt indien inhoud en structuur van de uiteindelijke wet minimaal in grote lijnen duidelijk zijn. Het geschetste eindbeeld mag
natuurlijk niet als een blauwdruk voor de toekomst worden beschouwd. Indien
men het als uitgangspunt hanteert kan het echter wel voorkomen dat het Wabmschip stuurloos rond gaat zwalken.8
Uit het gegeven overzicht blijkt dat de uitbouw van de Wabm een zeer omvangrijke wetgevingsoperatie is. Nu is het met grote operaties oppassen geblazen, aangezien ze al gauw een eigen leven gaan leiden. De voordelen ervan zullen daarom scherp afgewogen moeten worden tegen de beleidslasten die door de wijzigingsoperatie worden veroorzaakt. Het is dan ook verstandig dat in de notitie
6
7
8

TK 1989-1990, 21 137 nr. 20 respectievelijk 22.
Brussaard/Drupsteen/Gilhuis/Koeman (red.), a.w., p. 61-62.
Zie ook de Commissie voorde toetsing van wetgevingsprojecten in een interim-advies over de uitbouwen de toekomstige structuur van de Wabm, in een bijlage bij de Notitie, a.w., p. 46.
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over het instrumentarium wordt opgemerkt dat de uitbouw gefaseerd dient te
geschieden, zodat er geen overbelasting gaat ontstaan als gevolg van snel op elkaar volgende wijzigingen.9
In dit geval kunnen er zowel uit een oogpunt van een goede kwaliteit van wetgeving als vanuit het milieubeleid bezien belangrijke voordelen aan de integratieoperatie verbonden zijn. Een belangrijk winstpunt vanuit beleidsoptiek is onder
meer het feit dat bij de besluitvorming een afweging van alle milieu-aspecten kan
plaatsvinden. Compartimentsdenken waarbij alleen aandacht bestaat voor één
aspect als water, bodem, afval, chemisch afval enzovoorts, wordt daardoor afgeremd. Door een integrale afweging zal ook beter gestalte kunnen worden gegeven aan kernbegrippen uit het NMP-plus als integraal ketenbeheer, energiebesparing en kwaliteitsverbetering.
Verder is het aantrekkelijk dat een wat inzichtelijker en eenvoudiger wetgeving
ontstaat die op zichzelf beter uitvoerbaar en handhaafbaar zal zijn. Bij handhaving
zullen afbakeningsvragen tussen sectorwetten (is er sprake van chemisch afval of
van gewoon afval? U kent dat type van vragen vast wel uit de praktijk) voor een
deel tot het verleden behoren.
Uit een oogpunt van goede wetgeving is ook dat winst. Konijnenbelt is hiervoor
in algemene zin ingegaan op de eisen die aan de milieuwetgeving zouden moeten
worden gesteld. Ik heb nu niet de gelegenheid om al die eisen langs te lopen en
te bezien of daaraan in de integratie-operatie Wabm wordt voldaan. Het zou
overigens met name interessant zijn om de criteria van de Commissie voor de
toetsing van wetgevingsprojecten als maatstaf te hanteren.10 Bij het formuleren
van die criteria heeft men oog gehad voor de spanning die er tussen de instrumentele en de waarborgfunctie van wetgeving kan bestaan. Bij goede wetgeving
wordt die spanning immers opgelost door beide dimensies in een verantwoord
evenwicht te brengen.11 Volstaan moet hier worden met de constatering dat bij
de uitbouw van de Wabm over het geheel genomen in belangrijke mate aan de
criteria van de toetsingscommissie wordt voldaan. Er zijn echter enkele zwakkere
plekken, zoals de lastig vooraf te beantwoorden vraag naar de effectiviteit van de
toekomstige wetgeving. Op dat probleem zal in meer algemene zin - het is bepaald geen vraagstuk dat zich alleen bij de uitbouw van de Wabm voordoet door Nelissen worden ingegaan. Twee andere zachte plekken, de wijze van afstemming op andere wetgevingscomplexen en het te weinig doortastend aansluiten bij het zelfregulerend vermogen van bedrijven worden in het vervolg van dit
verhaal aan de orde gesteld.

9
10

11
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Notitie, a.w., p. 29.
Zie voor het oordeel van de Commissie voor toetsing van wetgevingsprojecten het in noot 8 genoemde advies.
J.H. van Kreveld, De kwaliteit van wetgeving; rechtsstatelijke en bestuurlijke eisen, in H.A.M.Backx
e.a., Recht doen door wetgeving, Zwolle 1990, p. 199.
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4. Geen algehele integratie
4.1 Geen codificatie van algemene beginselen
Het wordt tijd om wat kanttekeningen te plaatsen. De operatie uitbouw Wabm
is, hoewel imponerend van omvang - ik wil daar geen misverstand over laten
bestaan - toch minder verstrekkend dan men op het eerste gezicht wellicht zou
denken.
In de eerste plaats behelst zij geen codificatie van algemene beginselen van milieurecht. Zoals u misschien weet bestaan in de BRD plannen om te komen tot
een codificatie van de milieuwetgeving. Hoewel de voorbereiding daarvan nog
maar in een pril stadium verkeert is het interessant dat men daar tevens over wil
gaan tot codificatie van beginselen. Interessant bij de Duitse operatie is overigens
de grondige en systematische analyse die gemaakt wordt alvorens überhaupt met
het project verder wordt gegaan.12
Het is voor discussie vatbaar of een opsomming in de wet van specifiek aan ons
milieurecht ten grondslagliggende beginselen nuttig zou zijn. Ten aanzien van
een aantal van deze beginselen zou zelfs de vraag gesteld kunnen worden of ze al
zo duidelijk zijn uitgekristalliseerd dat vermelding in de wet mogelijk zou zijn.
Bovendien spoort een dergelijke dogmatische benadering wellicht niet goed met
pragmatische Nederlandse inzichten. Waarschijnlijk om die reden en door de
stapsgewijze uitbouw van de wet is een eventuele opneming van beginselen in de
Wabm zelfs niet aan de orde gesteld.
Hoewel ik niet bepleit om alsnog een catalogus van beginselen in de wet op te
nemen zou bij de diverse wijzigingsvoorstellen systematischer rekening moeten
worden gehouden met de betekenis die aan de wet ten grondslag liggende beginselen voor de regeling van het desbetreffende onderwerp zouden moeten hebben. Zulke beginselen zijn er namelijk wel. Ik noem in de eerste plaats algemene
beginselen als:
- inspraak en participatie (van groot belang in het milieurecht vanwege het collectief goed karakter van het stemloze milieu: bij bescherming van het milieu is
samenspel tussen overheid en burgers - daaronder mede begrepen het tegenspel
dat burgers de overheid bieden - geboden),
- openbaarheid,
- van voorafgaand onderzoek en van informatieverschaffing (conform de vaak
uitgebreide gegevens die bij vergunningaanvragen moeten worden verschaft13,
milieu-effectrapportage et cetera). Op grond van zulke gegevens kan voldoende
kennis ter zake van de milieu-aspecten bestaan zodat het milieubelang in de besluitvorming op evenwichtige wijze tegen andere belangen kan worden afgewogen.

12

13

M. Kloepfer e.a., Umweltgesetzbuch - Algemeiner Teil, Berichte 7/90 des Umweltbundesamtes,
Bonn 1991. Voor een samenvatting van de hand van de opstellers zie men, Zur Kodifikation des Allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches (UGB-AT), DVBl. 1991, p. 339-347. Uit de in noot 3
genoemde Franse documenten blijkt dat men ook daar niet over het ijs van één nacht gaat.
Een aardige illustratie biedt het ontwerp-Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer,
Stcrt. 10 juni 1991.
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Ofschoon het om beginselen gaat die ook buiten het milieurecht een belangrijke
plaats innemen, hebben ze op dit terrein een zeer specifieke couleur. Ook in het
EG-milieurecht en in andere westerse milieurechtelijke stelsels zijn dit centrale
beginselen.
Doordat wij ons niet zo diepgaand met zulke beginselvragen bezig houden en
doordat de wet in fasen wordt ver- en uitgebouwd is het niet altijd even duidelijk waarom deze beginselen in het ene hoofdstuk van de wet een veel dominantere rol spelen dan in een ander. Waarom heeft het inspraak-beginsel bijvoorbeeld zoveel meer gewicht gekregen bij de procedure van vergunningverlening
en bij m.e.r. dan bij planvorming? Beslissingen op planniveau kunnen immers
randvoorwaarden stellen voor besluiten op uitvoeringsniveau, zoals vergunningen. Is over die vraag diepgaand nagedacht?14
In de tweede plaats kunnen beginselen worden genoemd die uit het milieubeleid
afkomstig zijn. Dat verklaart het feit dat de contouren van deze beginselen veelal
niet scherp omlijnd zijn. Ik doel op beginselen als het beginsel van de bestrijding
aan de bron, het beginsel 'de vervuiler betaalt', het stand-stillbeginsel, het beginsel
van de best bestaande en dat van de best toepasbare technieken en het alarabeginsel (een acroniem voor 'as low as reasonable achievable', voor zover een
milieu-aantasting of een blootstelling aan bijvoorbeeld straling niet kan worden
voorkomen moet deze zo beperkt als redelijkerwijs mogelijk worden gehouden).
Een recent voorval rond dit alara-beginsel biedt een aardige illustratie van het
genoemde probleem. Artikel 17, derde lid (8.12) van het wetsvoorstel VAR bepaalt: 'Voorzover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de
nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken niet kunnen
worden voorkomen, worden daaraan voorschriften verbonden die de grootst
mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet
kan worden gevergd'. Over de interpretatie van dit artikel is de nodige discussie
ontstaan. Is er in dit artikel sprake van opneming van het alara-beginsel? En als
dit inderdaad het geval is wat houdt het beginsel dan exact in en hoe verhoudt
het zich tot de nu in de vergunningen-praktijk gehanteerde beginselen als de best
uitvoerbare en de best bestaande technieken?15 Op zich is dat een aardige discussie. Dat neemt echter niet weg dat zulke vragen gesteld en beantwoord zouden
moeten worden voordat tot formulering van wetsteksten wordt overgegaan.
4.2 De natuurbeschermingswetgeving
In de tweede plaats betreft de operatie de integratie van de milieuhygiënische
wetgeving en niet die van de natuurbeschermingswetgeving. Zoals bekend wordt
ook op dat terrein onder meer door middel van een toekomstige Flora- en faunawet16 aan integratie gewerkt; deze heeft betrekking op een samensmelting van
de tot nu toe zeer verbrokkelde soortbeschermingswetgeving. Een nieuwe Na14

15

16
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In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel plannen wordt een korte motivering gegeven. De
toegevoegde waarde van inspraak wordt te gering geacht om de daarmee gemoeide tijd en kosten te
rechtvaardigen. TK 1988-1989, 21163, nr 3, p. 26.
D. van der Meijden, As low as reasonable achievable, M en R 1991, p. 12-19 en het CRMH-advies
91/1 over het wetsvoorstel VAR, 's-Gravenhage 1991, p. 17-18.
D. van der Meijden, Het voorontwerp van de Flora- en faunawet, M en R 1990, p. 12-21.
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tuurbeschermingswet is eveneens in de maak.17 Projecten waar men op zichzelf
de handen vol aan kan hebben.
Ik wil niet pleiten voor het alsnog bij de uitbouw van de Wabm betrekken van
de natuurbeschermingswetgeving. Als dat nu nog zou gebeuren zou dat wel erg
veel voeten in de aarde hebben. Bovendien zou eerst de vraag beantwoord moeten worden wat het voordeel van die integratie zou zijn. De natuurbeschermingswetgeving richt zich primair op gebieden en soorten en verschilt daardoor
van de milieu hygiënische wetgeving. Toch is er tussen beide wetgevingscomplexen een overlap. Zo vindt gebiedsaanwijzing ook in de milieuhygiënische
wetgeving plaats; het wetsvoorstel plannen en milieukwaliteitseisen zou als voorbeeld kunnen worden genoemd.
Het is dan ook opmerkelijk dat er zelfs geen discussie heeft plaatsgevonden over
het al dan niet wenselijk zijn van integratie of een verdergaande onderlinge afstemming van de beide wetgevingscomplexen. Het Haagse patroon van bestuurlijke bevoegdheden (het natuurbeschermingsbeleid behoort niet primair tot de
verantwoordelijkheid van de Minister van VROM maar tot die van zijn collega
van LNV) is naar men mag aannemen de oorzaak hiervan. Gevolg is dat een belangrijk deel van de milieuwetgeving bij de integratie zonder meer buiten beschouwing is gelaten en dat zelfs nauwelijks aandacht lijkt te worden geschonken
aan afstemmingsconstructies tussen beide wetgevingsterreinen.
4.3 Andere integratiekaders
In de derde plaats kunnen ook om andere redenen niet alle onderwerpen die
voor het milieuvraagstuk van belang zijn in de Wabm worden geregeld. Voor
bepaalde onderwerpen kunnen andere integratiekaders immers geschikter zijn.
Daarbij kan allereerst gedacht worden aan algemene wetten als de toekomstige
Algemene wet bestuursrecht en het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Voor onderwerpen van algemeen bestuursrechtelijke of burgerrechtelijke aard (bijvoorbeeld
bestuursdwang of aansprakelijkheid in verband met milieuverontreiniging) is een
regeling in deze wetten in beginsel het gepaste kader. Alleen indien de specifieke
aard van het milieurecht en de bijzondere omstandigheden die zich daar voordoen dit vereist, komt een aanvullende of afwijkende regeling in de Wabm in
aanmerking. Een vuistregel die overigens bij de toepassing ervan tot de nodige
discussie kan leiden. Indien in dergelijke kwesties niet behendig tussen de klippen
door wordt gekoerst kan het bestaan van twee integrerende wetten het niet beoogde effect hebben dat de wetgeving in zijn totaliteit minder inzichtelijk en
toegankelijk wordt.18
Nog gecompliceerder - er is dan ook al veel over geschreven, ik beperk mij daarom tot een enkele opmerking - is de verhouding tot wetgeving met betrekking
tot aanpalende beleidsterreinen, zoals de Wet op de waterhuishouding, de Wet
17
18

Chr. Backes, Voorontwerp van een nieuwe Natuurbeschermingswet, M en R 1989, p. 11-19
Een mooi voorbeeld is de afstemming van de Wabm op de Algemene wet bestuursrecht. Zie P.C.
Gilhuis, Over de verhouding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne tot de Algemene wet
bestuursrecht, M en R 1990, p. 212-221. Zie voor dat onderwerp - meer in algemene zin - ook G.H.
Addink, De verhouding tussen algemene harmoniserende wetten, in G.H. Addink e.a., Tussen eenheid en verscheidenheid, Zwolle 1988, p. 47-81.
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op de ruimtelijke ordening en de Warenwet. Het probleem is daar dat meestal
voor regeling van het desbetreffende onderwerp in beide wetten het nodige te
zeggen valt. Integratie in het ene stelsel kan tot het doorsnijden van essentiële
banden met het andere beleidsterrein leiden.19
4.4 Coördinatie als middenweg
Waar integratie in één wetgevingscomplex op bezwaren stuit kan coördinatie een
goede middenweg zijn: de afzonderlijke bevoegdheden blijven dan bestaan, het
uitoefenen ervan wordt echter door een procedurele koppeling op elkaar afgestemd.
Aan de gekozen afstemmingsregelingen is een aantal voordelen verbonden. Ze
kunnen ertoe bijdragen dat er een externe integratie van het milieu-aspect in andere beleidsterreinen dan het milieubeheer plaatsvindt.
Het is echter niet verstandig om, zoals de Instrumentariumnotitie doet20 de bestaande verdeling van de ministeriële verantwoordelijkheden bij voorbaat als uitgangspunt te nemen. Wie uitgaande van een dergelijk dogma een vernieuwingsoperatie begint loopt wel buitengewoon veel kans in de Hollandse blubber te
blijven steken.
De gekozen afstemmingsregelingen sparen dientengevolge soms te veel de bestuurlijke kool en geit. Het voorbeeld bij uitstek is de inmiddels befaamde afstemming van de Wabm- en Wvo-vergunning, waar een bijna heilige oorlog is
uitgebroken omtrent twee modellen, het ene is opgenomen in het wetsvoorstel
VAR, het andere is door de Evaluatiecommissie Wabm (de ECW) voorgesteld.
In feite gaat het echter om een keus tussen twee afstemmingsregelingen. Ook bij
een incorporering van de Wvo-vergunning, zoals door de ECW is bepleit, blijft
een goede afstemming tussen beide beheerssystemen gewaarborgd.21 Het derde
alternatief integratie in één van de twee wetten zonder afstemmingsregeling
speelt in het debat nauwelijks een rol.22
Ook de veel besproken afstemmingsregeling op planniveau tussen waterhuishoudings-, ruimtelijke ordenings- en milieubeleidsplannen kan men hooguit het
voordeel van de zeer grote twijfel geven. Het probleem van de alom erkende
overlap tussen deze drie plannen is uiterst behendig opgelost door de constructie
van het 'haasje-over-springen'. Bij vaststelling van één beleidsplan kan men gewijzigde inzichten op de andere terreinen tot uitdrukking brengen.23 Zal dat systeem in de praktijk bevredigend kunnen werken? Wanneer dat niet het geval zal

19
20
21
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Zie het advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, a.w., p. 47-49.
Notitie, a.w., p. 28.17.
ECW, Naar een integrale milieuvergunningverlening, 's-Gravenhage 1989. Zie onder veel anderen
ook, Drupsteen, a.w., p. 201-202 en P.J.J. van Buuren e.a., Ontwikkelingen in waterstaatswetgeving,
Utrecht 1990, p. 103-114.
Voor een pleidooi daarvoor: Quinten de Gooijer, De Wabm en de Wvo: koudwatervrees voor verdere integratie, Ars Aequi 1990, p. 511-518.
Zie W. Brussaard en J.H. Enter, Het stelsel van milieubeleidsplanning in relatie tot ruimtelijke ordenings- en waterhuishoudingsplanning, M en R 1990, p. 222-230.
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zijn – ik begin daar, mede op grond van signalen uit de praktijk,24 steeds meer
aan te twijfelen - zal toch nog maar eens nagedacht moeten worden over de
vraag of de drie planstelsels niet meer geïntegreerd kunnen worden.25
5. De weinig systematische EG-milieuwetgeving
De betekenis van de integratie-operatie wordt ook door een andere factor gerelativeerd. Het belang van het EG-milieurecht neemt in hoog tempo toe. Het
zwaartepunt van dit EG-milieurecht wordt gevormd door richtlijnen. Deze
richtlijnen moeten tijdig en volledig in ons recht worden geïmplementeerd. Het
zal u bekend zijn dat daar op dit moment nogal het een en ander mankeert. Onze geïntegreerde milieuwetgeving zou derhalve zo moeten worden gemodelleerd
dat zij geschikt is om EG-richtlijnen snel en adequaat te implementeren.
Bij het uitvoeren van deze gedachte rijst evenwel een niet gering probleem. Bij
het structureren van onze milieuwetgeving kunnen wij ons slechts dan goed op
het EG-niveau richten indien de EG-milieuwetgeving over een heldere systematiek beschikt. Doordat deze wetgeving daar (zacht gezegd) niet in uitblinkt wordt
elk nationaal streven naar systematische en geïntegreerde wetgeving bij voorbaat
gerelativeerd. Hoewel van een krachtig Nederlands pleidooi voor meer kwaliteit
en systematiek in de EG-milieuwetgeving wellicht enige effect zou kunnen uitgaan, zijn er waarschijnlijk te veel factoren in het Europese besluitvormingsproces
aanwezig die systematische en kwalitatief hoogstaande EG-wetgeving in de weg
staan. Voor dit probleem zou ik naar de bijdragen van Krämer en Jans willen
verwijzen.
6. Hoe nu verder?
Hoewel de betekenis van onze operatie dus beperkter is dan men wellicht op het
eerste gezicht zou vermoeden is zij toch van veel belang. Daarom is het, om het
in beurstermen te zeggen, zaak om nu winst te nemen. De wetsvoorstellen VAR
en plannen en milieukwaliteitseisen moeten op korte termijn het staatsblad bereiken.26 Na een lange voorbereidingstijd, we zijn al bijna tien jaar bezig, moet nu
worden geoogst. Het gevaar bestaat dat we anders weer nieuwe inzichten krijgen
die weer leiden tot wijziging van voorstellen enzovoorts. Minister Alders heeft
daar in zijn opening terecht op gewezen.
Nadat dat gebeurd is zal het gebruik maken van de mogelijkheden die de Wet
milieubeheer alsdan zal bieden prioriteit moeten krijgen. Wat de verdere uitbouw van de wet betreft zal de nadruk zeker voor de eerste jaren meer op de
24

25
26

Zie A. Wassing, Overijssels milieubeleidsplan, M en R 1991, p. 271-180 en H. Haccoû en P. Veelenturf, Beleidsafstemming als methodisch probleem, M en R (binnenkort te verschijnen).
Zo ook Brussaard en Enter, a.w., p. 229-230.
Dat ligt wat anders met het wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wabm met een hoofdstuk afvalstoffen,
TK 1988-1989, 21 246. Met de CRMH en Addink kan de vraag worden gesteld of het wetsvoorstel
wel voldoende aansluit bij de ontwikkelingen die zich in het afvalbeleid voordoen. Zie G.H. Addink,
Biedt het wetsvoorstel afvalstoffen adequate oplossingen voor de belangrijkste knelpunten van het Nederlandse afvalstoffenbeleid?, in R.J.J. van Acht en J.H. Jans (red.), Afvalstoffenrecht, Zwolle 1991,
p.l1-26.
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regeling van onderwerpen waar nog geen wetgeving voor bestaat dan op integratie van al bestaande regelingen moeten worden gelegd. Met name zal beter moeten worden geprofiteerd van het zelfregulerend vermogen van burgers en bedrijven. Daarbij kan enerzijds worden gedacht aan introductie en toepassing van instrumenten met een financieel karakter waarvan een stimulans tot gedragsalternatieven uitgaat, een aspect dat in de bijdrage van Peeters aan de orde zal komen.
In de wetgeving dient anderzijds meer rekening te worden gehouden met belangrijke initiatieven als milieuzorg in bedrijven.27 Een iets minder vrijblijvende
opstelling van de wetgever ten aanzien van dit onderwerp is geboden. Met een
milieuzorgsysteem, mits goed opgezet, wordt door een bedrijf aandacht besteed
aan het milieu-aspect in alle onderdelen van het bedrijfsbeleid. Daardoor kan een
bedrijf op een creatieve wijze aan milieuvoorschriften voldoen. Aanzetten tot een
meer procesgeïntegreerde milieutechnologie kunnen daarvan uitgaan. Voorwaarde daartoe is wel dat een bedrijf met duidelijke maar niet te gedetailleerde voorschriften in een vergunning wordt geconfronteerd. Vrijheid in gebondenheid
moet hier het parool zijn. Binnen het kader van een vergunning die duidelijk
randvoorwaarden stelt en die goed op naleving wordt gecontroleerd moet het
grotere bedrijf zelf invulling aan zijn verplichtingen kunnen geven. Voor de Wet
milieubeheer betekent dit niet dat een verplichting tot bedrijfsinterne milieuzorg
moet worden opgenomen. Het instrument is daarvoor nog te veel in ontwikkeling en bovendien voor een deel een interne aangelegenheid van het bedrijf. De
wetgever dient wel voor een goede juridische inbedding te zorgen. Enerzijds
door ervoor te zorgen dat alle milieuvoorschriften voor het bedrijf zoveel mogelijk in één vergunning worden opgenomen. Alleen zo kan een vergunning een
globaal en integraal karakter krijgen.28 Anderzijds zou in de wet voor grotere bedrijven de verplichting dienen te worden opgenomen tot het maken van een bij bepaalde categorieën van bedrijven voor een deel door een externe deskundige gewaarmerkt - jaarverslag. In dat openbare verslag moeten in elk geval de
emissiegegevens van tevoren vastgestelde stoffen worden vermeld. Dat stimuleert
tot het opzetten van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen waar ze nog niet zijn en
maakt waar ze wel aanwezig zijn een adequate controle van de globale vergunning mogelijk.29
7. Afronding
In vogelvlucht hebben wij gekeken naar de betekenis van de integratie-operatie.
Ook al kan het belang daarvan op onderdelen worden gerelativeerd, alles bijeen
genomen kan zij als zinvol worden bestempeld. Het gezwoeg van wetgevingsambtenaren moet nu worden gevolgd door gezwoeg van bestuurders en ambtenaren op uitvoeringsniveau. Op hun schouders rust de niet geringe taak in de
praktijk vorm te geven aan het ontwikkelen van plannen en vergunningen
27

28
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Zie hierover onder andere M.A. Robesin, Milieuzorg niet alleen een bedrijfsinterne kwestie, M en R
1990, p. 258-266, alwaar verdere literatuur is vermeld.
Zo bezien zouden, indien voor een bedrijf een vergunning vereist blijft, instructie-amvb's ex artikel
39a (8.43) VAR de voorkeur moeten hebben boven algemene regels.
Voor een nadere uitwerking zie men mijn bijdrage, Milieuzorg in bedrijven, ook een zorg voor de
wetgever? in H.A.M.Backx e.a., Recht doen door wetgeving, Zwolle 1990, p. 45-58.
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'nieuwe stijl', waarbij met de in het NMP geïntroduceerde begrippen rekening
wordt gehouden.
Het resultaat van hun inspanningen zal uiteindelijk voor een belangrijk deel het
succes van de hele integratie-operatie bepalen.
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1.3 Tussen verandering en continuïteit:
het hoofdstuk over vergunningen en algemene regels
(1993)
Inleiding
1. Het achtste hoofdstuk van de Wet milieubeheer (Wm) dat handelt over vergunningen en algemene regels voor inrichtingen is een van de hoekstenen van de
nieuwe wet.1 In dit hoofdstuk vinden we de eisen voor de stationaire bronnen.
Hoofdstuk acht bevat tevens een van de paradepaarden van de Wm: de - vrij integrale milieuvergunning. Verder treffen we er een regeling voor het stellen
van algemene regels aan. Deze kunnen in bepaalde gevallen zelfs in plaats van een
vergunning komen.
In het hoofdstuk vinden we veel nieuwe elementen. De Wm-vergunning met
zijn brede reikwijdte is daar een goed voorbeeld van. Anderzijds kent het hoofdstuk ook veel vertrouwde zaken. Zo zijn algemene regels ook in de huidige milieuwetgeving bekend. De regeling met betrekking tot de algemene regels lijkt
veel op die uit de huidige milieusectorwetten, maar wijkt daar op onderdelen van
af. Dat is een algemeen beeld. Waar elementen uit de huidige regelingen zijn
overgenomen, heeft veelal een al dan niet lichte aanpassing aan de huidige inzichten plaatsgevonden. Het geheel doet denken aan een verhuizing. Voor een
deel is er in verband met het te betrekken pand nieuw meubilair aangeschaft. Een
aantal oude meubels gaat mee, maar is voor een deel opgeknapt en aangepast.
Het totale meubilair komt echter in een nieuw gebouw te staan. Dat gebouw
heeft een veel ruimere opzet. Het heeft bovendien in plaats van vele deelvertrekken één grote ruimte. Ook het oude meubilair zal daardoor in een heel andere
omgeving tot zijn recht moeten komen.
In deze bijdrage zal de regeling van de vergunning en de algemene regels in het
kort worden geïntroduceerd. Daarbij zal de nadruk op de belangrijkste wijzigingen worden gelegd. Bij het lezen van het navolgende dient men zich evenwel te
realiseren dat de regeling niet alleen door veranderingen maar ook door continuïteit wordt gekenmerkt.
De Wm-vergunning
2. De vergunningplicht wordt in art. 8.1 geregeld. Dit artikel verbiedt zonder
vergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben.
1

Zie over dit hoofdstuk ook F.C.M.A. Michiels, De Wet milieubeheer, Zwolle 1992, p. 40-94, J.H.G.
van den Broek, F.J.C.M. de Kok, A.P.M. Meuienberg en G.J. Niezen, De Wet milieubeheer in bedrijf, Deventer 1992, p. 37-81, M.G. Hordijk, Startsein voor ingrijpende veranderingen in de milieuwetgeving: het wetsvoorstel Vergunningen en algemene regels in de Wabm, Agrarisch recht 1989, p.
393-402, L.J.A. Damen, De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne wordt een algemene (kader)wet
voor de milieuhygiëne, BR 1990, p. 237-254 en 1. Bomhof, De uitvoerbaarheid en hand haalbaarheid
van de Wet milieubeheer; een overdenking vanuit de rechtspraktijk, Agrarisch recht 1992, p. 105134.
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Het verbod geldt niet voor inrichtingen waarvoor algemene regels zijn gesteld
waarbij de vergunningplicht ingevolge art. 8-40 is opgeheven.
Met deze Wm-vergunning wordt schoon schip gemaakt in milieurechtelijk vergunningenland. De Wm-vergunning vervangt vijf bestaande vergunningen - die
op basis van de Hinderwet (Hw), de Afvalstoffenwet (Aw), de Wet chemische
afvalstoffen (Wca), de Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv) en de Wet geluidhinder (Wgh) - en twee ontheffingen - uit de Wet bodembescherming
(Wbb) en de Wet chemische afvalstoffen. De desbetreffende gedeelten in deze
wetten komen te vervallen. De Hinderwet wordt door de invoering van de Wm
zelfs geheel ingetrokken. Tevens zal de vergunning voor de bovengrondse mijninrichting uit de Mijnwet 1903 onder de werking van de Wm vallen.
De Wm-vergunning heeft een zeer brede werking. Zij bestrijkt niet alleen het
geldingsgebied van de vergunningen waarvoor zij in de plaats komt. Zij is meer
dan de som van deze delen. Dat komt vooral door het begrip 'milieu' dat in de
wet wordt gehanteerd. Het is ruimer dan de reikwijdte die de vergunningstelsels
uit de genoemde wetten gezamenlijk hadden. In beginsel kan bij het beslissen
over Wm-vergunningen met alle milieurelevante aspecten rekening worden gehouden. Aangezien een sectorale benadering waarbij uitsluitend naar één aspect
(zoals lucht, afval, chemisch afval, geluid, hinder) mag worden gekeken tot het
verleden behoort, kan nu een meer integrale afweging plaatsvinden. Daardoor zal
beter gestalte kunnen worden gegeven aan kernbegrippen uit het NMP en het
NMP-plus als integraal keten beheer en energie-extensivering. Volgens de MvA
zit er dan ook geen licht tussen de reikwijdte van het toetsingskader dat bij het
beslissen over Wm-vergunningen moet worden gehanteerd en de reikwijdte van
het NMP.2 Daarmee is uiteraard nog lang niet alles gezegd. Op het toetsingskader zal nader worden ingegaan in de nrs 8-10.
3. Hiervoor is de Wm-vergunning als een - vrij - integrale vergunning bestempeld. Om misverstand te voorkomen moet er op worden gewezen dat er van een
volledige integratie geen sprake is, aangezien niet alle milieuhygiënische vergunningen in de Wm-vergunning opgaan. Zo blijven de vergunningen op basis van
de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), de Kernenergiewet (Kew), de
Wet verontreiniging zeewater (Wvz), de Grondwaterwet (Gw), de Meststoffenwet, de Ontgrondingenwet en de Destructiewet (Dw) bestaan. In de meeste gevallen is de belangrijkste reden om niet tot opneming van deze vergunningen in
de Wm-vergunning over te gaan de overweging geweest dat het niet om specifieke milieuvergunningen gaat. Veel van deze vergunningen hebben milieubescherming niet uitsluitend of maar in beperkte mate als doelstelling (bijv. de Gwen de Dw-vergunning). Integratie in de Wm zou daardoor maar weinig meerwaarde hebben. Bovendien kunnen sommige niet geïncorporeerde vergunningen
(zoals de Kew-vergunning) binnen hun ruimere afwegingskader (bij de Kew betreft dat ook de bescherming van de werknemer en de patiënt) met alle milieurelevante-aspecten rekening houden en die tegen elkaar afwegen.
Ten aanzien van de Wvo-vergunning hebben overwegingen van bestuurlijk2
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MvA VAR, TK 1989-1990, 21 087, nr 6, p. 34. Zie ook de MvT, TK 1988-1989, 21 087 nr 3, p.
31.
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politieke aard de doorslag gegeven. Uitgebreid is beraadslaagd over de wenselijkheid van het opgaan van de Wvo-vergunning in de Wm-vergunning. Evenals
ten aanzien van de andere niet geïntegreerde vergunningen volsta ik ook in dit
geval met de uitkomst van dat debat. Er is in de afgelopen jaren - ook in dit blad
- over dit onderwerp immers al veel geschreven en daar kan dan ook naar worden verwezen.3 In de discussie stonden twee standpunten tegenover elkaar. De
nauwe samenhang tussen het kwalitatieve waterbeheer en het milieubeheer en de
integrale aanpak die integraal ketenbeheer eist, pleitten voor een incorporering
van de Wvo- in de Wm-vergunning. Daar stond het argument van de waterbeheerders tegenover dat de Wvo-vergunning een essentieel en onmisbaar onderdeel vormt voor het voeren van een goed waterbeheer. Uiteindelijk is er voor
een ingewikkelde afstemmingsconstructie tussen de Wm-vergunning en de
Wvo-vergunning gekozen die tot doel heeft zo veel mogelijk te waarborgen dat
een integrale afweging van de milieu-aspecten van een inrichting plaatsvindt. Deze regeling die na vijf jaar zal worden geëvalueerd, wordt hieronder in nr 16 besproken.
Vergunningplicht en vergunningverlenend orgaan
4. Ingevolge art. 8 eerste lid geldt de vergunningplicht alleen voor inrichtingen.
Anders dan in de huidige milieu-sectorwetten het geval is geeft de wet een definitie van het begrip 'inrichting'. Daar wordt onder verstaan (art. 1 eerste lid) 'elke
door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht'. Veranderingen in materiële zin lijkt deze, bij amendement in de wet opgenomen definitie, niet te brengen. In de definitie hoort men voor een belangrijk
deel de echo van het bekende KB van 25 november 1959, AB 1960, 219 inzake
Het Wijde Blik. Voor het overige, de passage 'bedrijfsmatig of in een omvang
alsof zij bedrijfsmatig was', wordt bestaande Hinderwet-jurisprudentie vastgelegd.4 Vergunningplichtig zijn alleen inrichtingen die bij een algemene maatregel
van bestuur, het Inrichtingen-en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer (het
Ivb), zijn aangewezen. Het Ivb5 geeft een indeling van inrichtingen in categorieen die in een bij het besluit behorende bijlage zijn opgenomen. Verder vermeldt
het Ivb de gegevens die door de aanvrager van een vergunning moeten worden
verstrekt. In het algemeen wijken de eisen met betrekking tot de gegevens verstrekking niet wezenlijk af ten opzichte van wat nu onder de milieusectorwetten
vereist is.6
3

4
5
6

Zie o.a. Evaluatiecommissie Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, Naar een integrale milieuvergunningverlening, 's-Gravenhage 1989, P.C. Gilhuis, De integrale milieuvergunning, in: M.V.C. Aalders en N.S.J. Koeman (red), Ontwikkelingen in het milieurecht, Zwolle 1987, p. 75-90, P.J.J. van
Buuren e.a., Ontwikkelingen in waterstaatswetgeving, Utrecht 1990, p. 103-114, Th.G. Drupsteen,
Toch een integrale milieuvergunning?, M en R 1990, p. 1, G.A. Biezeveld, Omgaan met samenhangen bij integratie van milieu- en waterwetgeving, M en R 1990, p. 231-240 en H.J.M. Havekes, Integrale milieuvergunning en Wvo-vergunning; theorie en praktijk, Waterschapsbelangen 1990, p. 200
e.v.
Zo ook Michiels, a.w., p. 41-42.
Het hier vermelde is gebaseerd op het op 10 juni 1991 in de Stcrt. 101 gepubliceerde Ontwerp-Ivb.
Over dat aspect zie men nader het artikel van mr F.J.C.M. de Kok in dit themanummer.
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5. Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of
in hoofdzaak is gelegen, zijn (art. 8.2) meestal het bevoegde gezag ter zake van de
vergunningverlening. De inrichtingen die onder hun competentie vallen, zijn
door de bank genomen dezelfde die thans in het Hinderwetbesluit zijn vermeld.
Grote verschuivingen met betrekking tot de bevoegdheid op gemeentelijk niveau
doen zich derhalve niet voor. Een verandering is wel dat Burgemeester en Wethouders bevoegd worden ten aanzien van de eigen gemeentelijke inrichtingen en
met betrekking tot inrichtingen die in meer dan één gemeente zijn gelegen. Onder de Hinderwet (art. 4) waren Gedeputeerde Staten in die gevallen het bevoegde gezag. In het geval dat een inrichting in meer dan één gemeente is gelegen, zouden over de bevoegdheidsvraag overigens in de praktijk nog wel eens
interpretatievragen kunnen rijzen. Wanneer is een inrichting immers in hoofdzaken in één gemeente gelegen? Moet de oppervlakte of de vraag waar de kernactiviteiten zich afspelen de doorslag geven?7
Op de hoofdregel dat Burgemeester en Wethouders het bevoegde gezag zijn bestaan enkele uitzonderingen (art. 8 tweede t/m vierde lid). Ten aanzien van een
aantal inrichtingen die door aard en omvang grotere gevolgen voor het milieu
kunnen hebben, zijn Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag. Wie die groep in
het Ivb vermelde inrichtingen nader analyseert, zal het opvallen dat de genoemde
inrichtingen in het algemeen voorheen onder de Aw, de Wlv of de Wgh vielen.
Gedeputeerde Staten waren ten aanzien van die vergunningstelsels het bevoegde
gezag. Ook hier signaleren we dus geen grote verschuivingen op het punt van de
bevoegdheid. In een zeer beperkt - eveneens in het Ivb vermeld - aantal gevallen
is de minister van VROM ter zake van de vergunningverlening bevoegd. In deze
gevallen is de veiligheid van de staat meestal in het geding. Naast defensieinrichtingen treffen we in deze groep ook DNA-laboratoria aan.
Tot slot moet nog worden gemeld dat in één geval de minister van Economische
Zaken het bevoegde gezag is: ter zake van de bovengrondse mijninrichtingen.
Ook dat is geen breuk in het bestaande bevoegdhedenpatroon, aangezien deze
minister ook al in het kader van de Mijnwet 1903 vergunningverlener was.8
6. Met dit stelsel wordt nauwelijks afgeweken van het bevoegdhedenpatroon uit
de huidige milieuwetgeving. De grootste verschuiving lijkt zich met betrekking
tot de Wca-vergunning te voltrekken. Vroeger was de minister van VROM het
bevoegde gezag, onder de Wm worden Gedeputeerde Staten dat. Maar ook die
verandering is minder ingrijpend dan men op het eerste gezicht' zou denken. Na
ook in dit geval een lange discussie, is in art. 8.36 van de wet vastgelegd dat voor

7

8
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De MvA, p. 48 merkt wel erg gemakkelijk op dat de betrokken gemeenten er in onderling overleg uit
moeten kunnen komen. Zij zullen in dat overleg echter op basis van een juiste interpretatie van de
wet een beslissing over de bevoegdheid moeten nemen. Wanneer zij daar niet in slagen, lopen zij het
risico dat de beslissing over de vergunningaanvraag in beroep wordt vernietigd. Zie hierover ook
Bomhof, a.w. p. 115.
Hij blijft dat in het kader van de Mijnwet 1903 voor het ondergronds gedeelte van mijninrichtingen.
Hoofdstuk 8 van de Wm is daarop ingevolge art. 22.1 Wm in beginsel niet van toepassing. Wanneer
er van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen in de ondergrond worden gebracht is de Wm (art.
22.1 tweede lid) echter mede van toepassing. Gedeputeerde Staten zijn dan het bevoegde gezag ingevolge de Wm.
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bepaalde bij AMvB aangewezen inrichtingen9 die chemische afvalstoffen en afgewerkte olie verwijderen, een verklaring van geen bezwaar van de minister van
VROM is vereist, alvorens door gedeputeerde staten tot vergunningverlening
kan worden overgegaan. Met behulp van deze verklaring kan de minister toch
nog een sturende rol vervullen ten aanzien van de beoordeling van de doelmatigheid van de verwijdering van de afvalstoffen. Deze doelmatigheidstoetsing moet
volgens de MvT op centraal niveau plaatsvinden, omdat een uniforme interpretatie van marktgegevens op het gebied van chemisch afval nodig is.10 De minister
kan de verklaring alleen weigeren in het belang van de genoemde doelmatige
verwijdering. Bij weigering van de verklaring mag geen vergunning worden verleend. Bij het afgeven van een verklaring kan de minister bepalen dat aan de vergunning in verband met de doelmatige verwijdering bepaalde voorschriften moeten worden verbonden.
De gekozen constructie is uit een oogpunt van eenvoudige en doorzichtige regelgeving niet fraai. De procedure bestaat in feite uit twee beslissingen, één van
de minister en één van Gedeputeerde Staten, terwijl onder de Wca slechts één
besluit nodig was. Soms leidt integratie dus tot omslachtiger procedures...... Om
het aantal procedures verder zo beperkt mogelijk te houden zijn er geen afzonderlijke bezwaar- of beroepsmogelijkheden tegen een verklaring (art. 20-4). Gedeputeerde Staten kunnen wel een afzonderlijk beroep instellen, art. 20.4 tweede
lid. Bezwaar en beroep is mogelijk in het kader van de procedure met betrekking
tot de door Gedeputeerde Staten te nemen beschikking.
7. De minister van VROM beschikt ook over een geheel ander instrument van
positief toezicht. Indien dit in het algemeen belang is geboden, kan hij ingevolge
art. 8.27 aan het bevoegde gezag een bindende aanwijzing ten aanzien van besluiten over vergunningverlening geven. Ook tegen deze aanwijzing kan geen
afzonderlijk bezwaar of beroep worden ingesteld (art. 20.4). De procedure is mutatis mutandis dezelfde als bij de verklaring van geen bezwaar.
Toetsingskader
8. Art. 8.10 bepaalt dat de vergunning slechts in het belang van de bescherming
van het milieu kan worden geweigerd. Bij het nemen van een beslissing over een
aanvraag om een vergunning moet onder meer (art. 8.8 eerste lid) worden bezien
welke gevolgen de inrichting voor het milieu kan veroorzaken. De wet geeft
geen definitie van de begrippen 'bescherming van het milieu' en 'gevolgen voor
het milieu'. Een exacte omschrijving zou ook niet goed mogelijk zijn, aangezien
we nog steeds nieuwe kennis over het milieuvraagstuk opdoen.
In nr 2 zagen we reeds dat het milieubegrip uit de wet een ruime werking heeft.
In het kader van de Wm-vergunning zal een in beginsel integrale afweging van
alle milieu-aspecten kunnen worden gemaakt. Om misverstand hierover kort te
sluiten bepaalt art. 1 tweede lid - dat door een amendement in de wet is opgenomen - dat onder de begrippen 'bescherming van het milieu' en 'gevolgen voor
9

10

Volgens de parlementaire behandeling zouden ongeveer zestig van de huidige 600 Wca-inrichtingen
worden aangewezen. Zie Hand. II, 1990-1991, p. 5629 en p. 5748.
MvT, a.w., p. 22.

49

CODIFICEREN, DEREGULEREN, ZELFREGULEREN EN HERIJKEN IN HET MILIEURECHT

het milieu' mede worden verstaan de doelmatige verwijdering van afvalstoffen,
het verbruik van energie en grondstoffen en het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting. Bij de beslissing over de vergunningaanvraag zal
daardoor tevens het ontstaan van afvalstoffen in de inrichting in beschouwing
moeten worden genomen. Hetzelfde geldt voor de aspecten zuinig beheer van
energie en grondstoffen en verkeer van en naar de inrichting. Dat kan uiteraard
alleen voor zover over die elementen in het kader van een inrichting voorschriften kunnen worden gesteld. Ten aanzien van verkeer van en naar de inrichting is
dat bij voorbeeld maar in beperkte mate mogelijk. Dat is anders met energie en
grondstoffen. Ervaring met het stellen van dergelijke in potentie verstrekkende
voorschriften is er evenwel nauwelijks. De vraag is met name hoever met het
stellen van deze voorschriften kan worden gegaan. De aanbeveling van de
CRMH aan het rijk en het IPO om het bevoegd gezag zoveel mogelijk te ondersteunen bij het ontwikkelen van vergunningen 'nieuwe stijl' zou dan ook gehonoreerd moeten worden.11
9. Ondanks het voorgaande blijft het bij het beoordelen van vergunningaanvragen te hanteren toetsingskader vrij vaag. Per geval zal moeten worden bezien wat
daar in concreto onder moet worden verstaan. Teneinde de toetsing van het vrij
vage begrip 'bescherming van het milieu' enige nadere omlijning te geven wordt
in art. 8.8 een aantal elementen genoemd dat bij de beslissing op de aanvraag om
een vergunning in ieder geval een rol dient te spelen. Er worden daarbij drie categorieën onderscheiden:
1. bij de beslissing moeten in elk geval worden betrokken aspecten als de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting
kan veroorzaken, de toekomstige ontwikkelingen van het gebied, de ingebrachte
adviezen en bezwaren en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu. Bij
deze categorie gaat het om het vergaren van voldoende kennis omtrent de relevante feiten. Deze eis kan men zien als een wettelijke precisering van het zorgvuldigheidsbeginsel.12
2. bij de beslissing moet door het bevoegd gezag rekening worden gehouden met
het voor hem geldende milieubeleidsplan en met geldende richtwaarden13. Het
bevoegd gezag kan gemotiveerd afwijken van aspecten waarmee rekening moet
worden gehouden. Veel zal bij deze categorie afhangen van de vraag of er richtwaarden zijn en of er duidelijke beleidsuitspraken over de desbetreffende materie
in het plan staan. Naarmate dat meer het geval is, zal de binding zwaarder zijn.
Ook dan is afwijken nog altijd mogelijk; de eisen die aan de motivering worden
gesteld nemen dan dienovereenkomstig in zwaarte toe.3. bij de beslissing moeten
in acht worden genomen geldende grenswaarden, bij AMvB of in de provinciale
verordening gestelde instructie-regels (zie daarover randnr 18) en door de minister gegeven aanwijzingen. Wanneer er strijd zou ontstaan met deze in acht te
nemen aspecten moet de vergunning (art. 8.10 tweede lid) worden geweigerd.
11
12

13
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CRMH-advies 91/1 over het wetsvoorstel VAR, 's-Gravenhage 1991, p. 15-16.
Michiels, a.w. p. 50. Men zie ook zijn verdere beschouwing over het toetsingskader. De gestelde eis is
tevens een verbijzondering van art. 3.2 Awb voor de beslissing over milieuvergunningen.
Voor richt- en grenswaarden zie men het artikel van Mr H. Menninga in dit themanummer.
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10. Met art. 8.8 wordt een aanzet gegeven tot het invullen van het toetsingskader. De drie categorieën zullen echter lang niet altijd voldoende duidelijkheid
verschaffen. Aspecten die in acht moeten worden genomen, kunnen ten aanzien
van een concrete vergunningaanvraag ontbreken en in een milieubeleidsplan
waar rekening mee moet worden gehouden, kan voor de zaak in kwestie weinig
relevants staan. En ook als dit wel het geval is, zal vaak maar voor een deel van
de beslissing de richting van de besluitvorming worden aangegeven. Bij de beoordeling van het begrip 'bescherming van het milieu' zullen, indien het toetsingskader van art. 8.8 geen oplossing biedt, eventueel ook buitenwettelijke figuren als bijv. richtlijnen - evenals thans het geval is - een belangrijke rol kunnen
spelen. Zij bevatten dikwijls door de rechter geaccepteerde opvattingen over de
vraag wat de bescherming van het milieu met betrekking tot een bepaald vraagstuk vereist.
Ook met doelgroepen afgesloten convenanten kunnen van betekenis zijn bij het
aftasten van wat in het kader van het begrip 'bescherming van het milieu' in het
algemeen van bedrijven kan worden geëist. Meer dan een eerste voortoetsing
kunnen algemene convenanten echter niet bieden. Een definitieve toetsing zal
per bedrijf met in achtneming van de wettelijke vergunningprocedure en het
wettelijke toetsingskader moeten plaatsvinden.14 Richtlijn en convenant zijn uiteraard altijd van minder betekenis dan de expliciet in art. 8.8 genoemde elementen die bij de besluitvorming moeten worden betrokken, waarmee rekening
moet worden gehouden of die in acht moeten worden genomen.
Voor het overige zal het bevoegd gezag zelf zijn weg moeten zoeken. Het zal
daarbij uiterst prudent te werk moeten gaan, aangezien de Afd. geschillen van de
Raad van State bestuursbesluiten over milieuvergunningen, zoals bekend, indringend pleegt te toetsen.15 Er is weinig aanleiding te veronderstellen dat dit onder
de Wm anders zal worden.
Vergunningvoorschriften
11. Aan de vergunning worden de voorschriften verbonden die nodig zijn voor
de bescherming van het milieu. Art. 8.11 derde lid stelt vervolgens: 'Voorzover
door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen
die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken niet kunnen worden voorkomen, worden daaraan voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden
gevergd'. In het geciteerde artikel zou het uit het stralingsbeschermingsrecht afkomstige alara-beginsel (een acroniem voor as low as reasonable achievable) zijn
opgenomen.

14

15

Zie J.H. van den Broek, De rol van milieuconvenanten bij de verlening van een milieuvergunning, M
en R 1992, p. 258 e.v. en mijn noten bij Vz. AGRvS 24 mei 1991, M en R 1992, nr 115, Vz. AGRvS 7 juli 1992, M en R 1993/1 nr 000 en AGRvS 1 sept. 1992, M en R 1993/1 nr. 000.
Zie R.J.G.M. Widdershoven e.a., Bestuursrechtspraak in milieugeschillen, Zwolle 1991.
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In de parlementaire en voorlichtingsstukken over de Wm wordt de gelding van
dit beginsel als een belangrijke verworvenheid beschouwd. De wijze waarop dit
artikel moet worden geïnterpreteerd, is evenwel allerminst duidelijk. Over de
interpretatie van dit artikel is in de literatuur discussie ontstaan. Is er in dit artikel
sprake van opneming van het alarabeginsel? En als dit inderdaad het geval is wat
houdt het beginsel dan exact in? Valt de nadruk op de hoofd- ('worden daaraan
voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die
gevolgen '), of op de bijzin ('tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd')?
En, een hamvraag, hoe verhoudt het alara-beginsel zich tot de nu in de vergunningpraktijk gehanteerde beginselen als de best uitvoerbare en de best bestaande
technieken? Ondanks de bewering van het tegendeel worden die vragen in de
parlementaire stukken niet afdoende beantwoord. Mistvlagen blijven daardoor
over art. 8.11 derde lid hangen.16 In de praktijk zal men nu maar moeten pogen
om aan deze bepaling handen en voeten te geven. Afgewacht zal daarbij moeten
worden hoe de rechter een dergelijke bepaling zal interpreteren.
12. Uit de wet (art. 8.12) blijkt een zekere voorkeur voor doel- boven middelvoorschriften. Te vergaande betekenis moet aan die voorkeur niet worden gehecht. Wanneer dat in een bepaald geval nodig is, bijv. bij kleinere bedrijven,
kan een bevoegd gezag toch de nadruk op middelvoorschriften leggen. Indien er
doelvoorschriften aan de vergunning worden verbonden, moeten er tevens voorschriften worden gesteld over de controleerbaarheid daarvan. Aangezien de aanvraag deel uit kan maken van de vergunning, maakt de benadrukking van doelvoorschriften het mogelijk dat met meer flexibele vergunningen kan worden gewerkt. Dat is een belangrijke ontwikkeling omdat daardoor de mogelijkheid
wordt geboden om verbindingen te leggen met ontwikkelingen als bedrijfsinterne milieuzorg17 en bedrijfsmilieuplannen.
13. Van het concrete geval zal het afhangen welke voorschriften zullen moeten
worden gesteld. De wet geeft aan welke voorschriften in ieder geval aan een vergunning kunnen worden verbonden. Art. 8.13 noemt o.a. voorschriften met betrekking tot metingen, registratieverplichtingen en eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid van het personeel. Nieuw is dat de wet expliciet vermeldt dat de
verplichting kan worden opgelegd om onderzoek te doen naar minder milieubelastende productieprocessen. Art. 8.14 noemt een aantal voorschriften die in
ieder geval kunnen worden gesteld bij inrichtingen die (van buiten de inrichting
afkomstige) afvalstoffen verwijderen. Opmerkelijk (art. 8.15) is dat bij AMvB kan
worden bepaald dat in daarbij aangegeven categorieën van gevallen voorschriften
over het stellen van financiële zekerheid - in de vorm van een bankgarantie of
een verzekering - kunnen worden gesteld. Een blikvanger is ook de zgn. nazorg16

17
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CRMH-advies 91/1 over het wetsvoorstel VAR, 's-Gravenhage 1991, p. 17-18; D. van der Meijden,
As low as reasonable achievable, M en R 1991, p. 12-19 en P.J.J. van Buuren, Codificatie van milieurecht in Duitsland en Nederland, NJB 1992, p. 377-383. Men zie ook Michiels, a.w., p. 56-57.
De wetgever had er m.i. overigens verstandig aan gedaan, wanneer hij een duidelijker relatie tussen de
wet en milieuzorg in bedrijven had gelegd. Zie daarvoor mijn bijdrage, De integratie van de milieuwetgeving in de Wabm: een zinvolle onderneming? in: Ph. Eijlander (e.a. red.), Milieu als wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991, p. 59-60.
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verplichting (art. 8.16 derde lid): er kan worden bepaald dat voorschriften gedurende bepaalde termijn van kracht blijven, nadat de vergunning haar gelding
heeft verloren.
Enkele andere wijzigingen
14. Het bestek van dit artikel laat niet toe op alle aspecten van het nieuwe vergunningstelsel in te gaan. Zonder volledig te zijn noem ik in het kort nog enkele
punten. Vergunningen gelden in het algemeen voor onbepaalde tijd, behoudens
enkele in art. 8.16 genoemde gevallen. Vergunningen hebben een zákelijk karákter. Dit geldt echter niet voor afvalstoffenverwijderingsinrichtingen, waar de vergunning slechts geldt voor degene aan wie ze is verleend (art. 8.20).
Afdeling 8.1.2 geeft een regeling voor het wijzigen of intrekken van vergunningen. Een opvallende bepaling in deze afdeling is de zogenaamde actualiseringsplicht van art. 8.22. Ten aanzien van bestaande vergunningen en daarbij gestelde
voorschriften moet door het bevoegd gezag regelmatig worden bezien of deze
nog toereikend zijn gezien de toestand van het milieu en de technische mogelijkheden tot bescherming daarvan. Wanneer dit niet het geval is, moet tot wijziging of intrekking van de vergunning worden overgegaan. Bij AMvB kunnen
regels worden gesteld over de wijze waarop het bevoegd gezag de actualiseringsplicht gestalte dient te geven. De kernvraag bij deze actualiseringsplicht is op basis
van welke criteria bepaald moet worden of er een nieuwe situatie in de zin van
de wet is ontstaan. Een redelijke uitleg van de bepaling lijkt met zich mee te
brengen dat met bedrijfseconomische omstandigheden als afschrijvingstermijnen
rekening wordt gehouden. Wanneer op basis van de actualiseringsplicht op een
voor een bedrijf onevenredig belastende wijze tot wijziging van een vergunning
zou (moeten) worden overgegaan, zou het op basis van art. 15.20 schadevergoeding kunnen vragen. Ook ten aanzien van deze actualiseringsplicht zal afgewacht
moeten worden hoe de rechter de bepaling zal gaan toetsen.
15. Ook de procedure voor de totstandkoming van besluiten over vergunningen
en ontheffingen wordt gewijzigd. De regeling is nu in hoofdstuk 13 van de Wm
- voorheen was dat hoofdstuk 2 Wabm - te vinden. Er vindt geen bezwarenronde met betrekking tot de aanvraag meer plaats. Het bevoegde overheidsorgaan
stelt een ontwerp-beschikking op die tegelijkertijd met de aanvraag ter inzage
wordt gelegd. Een ieder kan tegen de ontwerp-beschikking bezwaar maken. De
procedure mag - tenzij er een verlenging heeft plaats gevonden - in plaats van
maximaal zeven nog maar maximaal zes maanden beslaan. In de nabije toekomst
zal de procedure overigens in de Algemene wet bestuursrecht (afd. 3.4A) worden
geregeld. Inhoudelijk zal daardoor nauwelijks iets veranderen. De Awb kent echter een eigen systematiek en een soms wat andere terminologie.18

18

TK 1991-1992, 22 601, nr 2.
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Afstemmingsconstructies met andere vergunningen
16. De in nr 3 al genoemde afstemmingsconstructie van de Wm-vergunning met
de Wvo-vergunning is te vinden in de artikelen 8.28 t/m 8.34 Wm en de nieuwe19 artikelen 7b t/m 7d Wvo. Ook de artikelen over beroep in de beide wetten
bevatten enkele relevante bepalingen (art. 20.7 Wm en 16 t/m 16c Wvo). Deze
ingewikkelde afstemmingsregeling komt in essentie op het volgende neer. Wanneer een Wm-vergunning wordt aangevraagd voor een inrichting waarvoor vanwege het lozen van afvalstoffen ook een Wvo-vergunning is vereist moeten de
aanvragen voor een Wvo- en een Wm-vergunning gelijktijdig bij de bevoegde
instanties - meestal zijn dat verschillende organen - worden ingediend. Indien
één van de aanvragen niet binnen zes weken na de andere is ingediend, moet de
andere aanvraag om een vergunning niet-ontvankelijk worden verklaard. De behandeling van beide aanvragen vindt gecoördineerd plaats volgens de procedure
van hoofdstuk 14 Wm. Dit betekent onder meer dat de aanvragen en ontwerpbeschikkingen en later de beschikkingen op de aanvragen gezamenlijk bekend
moeten worden gemaakt.
Het krachtens de Wm en het krachtens de Wvo bevoegde gezag brengen met
het oog op de samenhang tussen de te nemen beschikkingen aan elkaar advies uit
over de aanvragen. Zij stellen elkaar bovendien in de gelegenheid ook advies
over de ontwerp-beschikking uit te brengen. Indien een integrale afweging van
alle gevolgen voor het milieu dit eist en er geen overeenstemming kan worden
bereikt, kunnen Gedeputeerde Staten of de minister van VROM indien zij het
bevoegde Wm-gezag zijn, ingevolge art. 7d Wvo een bindende aanwijzing aan
het bevoegde gezag in de Wvo-lijn over de inhoud van de Wvo-vergunning geven. Als Burgemeester en Wethouders het bevoegde Wm-gezag zijn, kan dus
geen aanwijzing worden gegeven.20 Tegen een aanwijzing kan geen afzonderlijk
beroep worden ingesteld.21 Wel is beroep mogelijk tegen de beschikking waarop
de aanwijzing betrekking heeft. De afstemmingsconstructie is ook bij het wijzigen van de vergunningen van toepassing.
De afstemmingsconstructie is juridisch bezien moeders mooiste niet. Om te beginnen is de hiervoor vereenvoudigd weergegeven regeling nogal gecompliceerd.
Ze is echter ook niet altijd zo eenvoudig toe te passen. Zo zal het in de praktijk
soms moeilijk zijn om te bepalen of in een bepaalde situatie twee vergunningen
nodig zijn, omdat de verbodsbepalingen in de beide wetten verschillen. Bij de
Wm is doorslaggevend of er van een inrichting, bij de Wvo of er van een lozing
sprake is. Toch moet worden bepaald of er een of twee vergunningen nodig zijn.
Vooral bij een wijziging van een van de twee vergunningen zal die vraag niet
altijd simpel zijn te beantwoorden. Wanneer er twee vergunningen nodig zijn en
er maar een wordt aangevraagd, moet het bevoegde gezag die aanvraag niet19

20

21
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VAR brengt verschillende wijzigingen in de Wvo. Behalve de afstemmingsconstructie met de Wmvergunning betreft dit de art. 2a t/m 2d die het mogelijk maken dat ook op basis van de Wvo algemene regels kunnen worden gesteld. Zie G.R.M. van Dijk en H.J.M. Havekes, De Wet milieubeheer
en het water(kwaliteitsbeheer), Waterschapsbelangen 1992, p. 635-643.
Het voornemen bestaat om deze lacune op te vullen, een wetswijziging is daartoe vereist. Zie TK
1990, 21 087, nr 17, p. 3.
Het bevoegd gezag op basis van de Wvo kan dit wel. Zie art. 16 tweede lid Wvo.
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ontvankelijk verklaren. Als het bevoegd gezag zich vergist en toch een vergunning verleent, neemt het immers een onrechtmatig besluit.
De potentiële kracht van de constructie lijkt op het bestuurlijke niveau te liggen.
De twee bevoegde overheidsorganen worden, als waren zij siamese tweelingen,
bij het nemen van hun beslissingen aan elkaar geklonken. Dat zou tot het nemen
van samenhangende beschikkingen moeten kunnen leiden. Het is dan ook aan de
bevoegde overheidsorganen om aan te tonen dat deze afstemmingsconstructie
een meerwaarde heeft.
17. Met het in werking treden van de Wm kan ook de coördinatieregeling tussen
de bouwvergunning en de milieuvergunning in werking treden. De regeling is te
vinden in de artikelen 8 en 52 van de Woningwet en 8.5 Wm. Ook deze afstemmingsconstructie komt niet voor de kwalificatie 'moeders mooiste' in aanmerking. De constructie is niet alleen gecompliceerd, ook bij de doelmatigheid
ervan kunnen vraagtekens worden geplaatst.
Heel in het kort komt de constructie, waarover ik eerder in dit blad schreef22,
erop neer dat de aanvraag om een bouwvergunning - tenzij die moet worden
geweigerd - moet worden aangehouden totdat voldoende vaststaat of, en zo ja
met welke voorschriften, de Wm-vergunning kan worden verleend.
Indien voor het bouwen tevens een milieuvergunning is vereist en er niet al eerder een aanvraag om een milieuvergunning is ingediend, moeten de aanvragen
om beide vergunningen gelijktijdig worden ingediend (art. 8 Ww en 8.5 Wm).
De beslissing op de aanvraag om de bouwvergunning wordt, indien er geen
grond is deze te weigeren, aangehouden totdat de beschikking over de milieuvergunning is gegeven (art. 52 Ww). Indien tegen de ontwerp-beschikking bezwaren zijn ingediend of de definitieve beschikking afwijkt van de ontwerpbeschikking, eindigt de aanhoudingsplicht nadat de beschikking een maand ter
inzage heeft gelegen. Wanneer binnen die maand een verzoek om schorsing of
voorlopige voorziening wordt ingediend, duurt de aanhoudingsplicht totdat op
dat verzoek is beslist.
Hoewel deze ingewikkelde coördinatieregeling een verbetering is ten opzichte
van de huidige situatie, kent zij nogal wat zwakke plekken. Zo geldt er geen aanhoudingsplicht, wanneer het bouwen niet samenvalt met het oprichten van de
inrichting. Verder zal de bouwvergunning na de beëindiging van de aanhouding
moeten worden verleend. Weliswaar kunnen Burgemeester en Wethouders, indien de milieuvergunning bouwtechnische consequenties heeft voor het bouwplan, de aanvrager van de bouwvergunning in de gelegenheid stellen om de ingediende aanvraag te wijzigen, maar als de betrokkene daar niet voor voelt wordt
de door hem aangevraagde bouwvergunning van rechtswege verleend.

22

Zie Coördinatie bouw- en milieuvergunning, M en R 1992, p. 65. Zie ook V.F. van der Gun, De
coördinatie van de bouwvergunning en de milieuvergunning, Regelmaat 1990, p. 2-7, F.P.J.M. Otten, De coördinatiebepaling, Bouwrecht 1990, p. 885-890 en L. Bomhof, Coördinatie tussen bouwen milieuvergunning, Gst. 6892, 1990 p. 25-29.

55

CODIFICEREN, DEREGULEREN, ZELFREGULEREN EN HERIJKEN IN HET MILIEURECHT

Algemene regels
18. De Wm kent, zoals reeds in randnummer 1 opgemerkt, ook de mogelijkheid
tot het stellen van algemene regels. Bij AMvB kunnen met betrekking tot daarbij
aangewezen categorieën inrichtingen ter bescherming van het milieu algemene
regels worden gesteld. Daarbij kan worden bepaald dat de regels slechts gelden in
aangegeven categorieën van gevallen.
Binnen het stelsel van algemene regels zijn er - in tegenstelling tot de Hw die er
twee kent - drie varianten. Er zijn in de eerste plaats algemene regels die de vergunningplicht opheffen (art. 8.40). Deze algemene regels geven een zo dekkend
pakket voorschriften dat een vergunning niet meer nodig is. De houder van een
inrichting die onder de algemene regels valt, kan met een melding aan het in de
AMvB aangewezen overheidsorgaan volstaan. De melding moet plaatsvinden,
voordat met het oprichten of veranderen van een inrichting wordt begonnen. Bij
AMvB kan de verplichting worden opgelegd om aan nadere eisen te voldoen. De
AMvB bepaalt welk overheidsorgaan de nadere eisen kan stellen.
In de tweede plaats zijn er algemene regels die de vergunningplicht niet opheffen
(art. 8.44). Deze algemene regels regelen alleen bepaalde aspecten van een categorie van inrichtingen. De niet door de AMvB bestreken aspecten worden in het
kader van een vergunningprocedure beoordeeld. Bij de vergunningverlening kan
het bevoegd gezag slechts afwijken van de algemene regels als en voor zover dat
in de AMvB wordt toegestaan. Dat wordt de bandbreedte genoemd. Doordat de
algemene regels gelden naast de vergunningplicht, kan toch rekening worden
gehouden met de concrete omstandigheden van het geval.
Nieuw is de zogenaamde instructie-AMvB (art. 845). Wanneer er algemene regels komen die de vergunningplicht niet opheffen heeft de Wm een voorkeur
voor dit derde type algemene regels. Deze algemene regels richten zich niet tot
de houder van een inrichting, maar tot het bevoegd gezag. Dit wordt bij AMvB
verplicht bepaalde voorschriften in de vergunning op te nemen. Bij de AMvB
kan ook hier bepaald worden dat het bevoegde gezag binnen een bandbreedte
van de instructie-regels mag afwijken. Ook bij de provinciale milieuverordening
kunnen instructieregels worden opgelegd (art. 8.46).
Bij de instructie-AMvB wordt wel de noodzakelijk geachte inhoud, maar niet de
exacte redactie van de voorschriften bepaald. Het bevoegd gezag kan de voorschriften toesnijden op de specifieke inrichting. Een ander voordeel van een instructie-AMvB is dat de verplichtingen die voor een inrichting gelden in één
document worden opgenomen. Voorts kunnen er geen problemen meer rijzen
rond de samenloop van algemene regels en vergunningvoorschriften, een bekend
probleem bij algemene regels met handhaving van de vergunningplicht. Om
goed te kunnen functioneren zullen instructie-AMvB's echter duidelijk moeten
zijn. Alleen dan kan het bevoegd gezag een goede vertaling van instructieregels
naar vergunningvoorschriften maken. Voor een nadere verkenning van de vraag
in welke gevallen instructie-regels bruikbaar zijn zie men Woldendorp onlangs in
dit blad.23
23
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De instructie-AMvB: het ei van Columbus of een bedorven ei, M en R 1992, p. 138-148. Zie ook
Michiels, a.w., p. 85-87.
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Tot slot
19. Met de regeling voor vergunningen en algemene regels uit de Wm wordt
een belangrijke stap voorwaarts gezet. Door de invoering van een - tamelijk integrale milieuvergunning en van een stelsel van algemene regels ontstaat een
eenvoudigere en inzichtelijkere milieuwetgeving. Die wetgeving wordt daardoor
in theorie ook beter handhaafbaar. Afbakingsproblemen tussen vergunningstelsels
uit sectorwetten zullen immers verminderen. Door middel van de Wmvergunning zal een integralere afweging van de milieu-aspecten mogelijk worden
en zal tevens beter kunnen worden aangesloten bij de centrale begrippen uit het
NMP en het NMP-plus.
Dat betekent niet dat er bij de regeling geen kanttekeningen zijn te plaatsen. Zo
zal afgewacht moeten worden of het vrij vage toetsingskader voldoende duidelijkheid zal bieden bij het verlenen van vergunningen. Weinig gelukkig is de wijze waarop een belangrijk beginsel als het alarabeginsel in de wet is geïntroduceerd. Discussie en juridische strijd mag daarover - het geldt ook voor andere
punten - na de inwerkingtreding van de wet worden verwacht. Ook de afstemmingsconstructies met de Wvo- en de bouwvergunning verdienen zeker geen
schoonheidsprijzen. Verder betreur ik het dat in de wet en de daarbij behorende
memories van toelichting weinig rekening met recente ontwikkelingen als milieuzorg in bedrijven en convenanten is gehouden. Hier wreekt zich het feit dat de
basisgedachten van de wet uit het begin van de jaren tachtig stammen.
Zo valt er nog wel het een en ander op te merken. Dat neemt niet weg dat de
regeling al met al aantrekkelijke perspectieven biedt. Van de mogelijkheden zal
echter gebruik moeten worden gemaakt. Dat is gemakkelijker neergeschreven
dan in de praktijk gerealiseerd. Ik besef het. Toch zal de wijze waarop men om
zal weten te gaan met de vergunningen en algemene regels 'nieuwe stijl' bepalend
zijn voor het succes van de regeling.
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1.4 Zelfregulering en het milieu
(1993)
Over de bescherming van het milieu en de relatie tussen twee partners
die zware taken op hun schouders hebben genomen
1. Inleiding
In de roman 'To know a woman' van de Israëlische schrijver Amos Oz probeert
Yoel achter de geheimen van zijn bij een ongeval overleden vrouw Ivria te komen. Yoel, Ivria en hun dochter hebben nogal langs elkaar heen geleefd. Yoel
reisde als geheim agent door de wereld. Bij vertrek volstond hij met de mededeling dat hij naar het buitenland ging. Ivria schreef in haar kamer, waar de huisgenoten slechts in geval van strikte noodzaak mochten komen, een dissertatie. Als
Yoel en Ivria al met elkaar spraken deden zij dit uiterst correct en converseerden
zij over zaken van alledag. Zelden viel daarbij een onvertogen woord. Slechts een
enkele keer werden onderwerpen van meer algemeen belang aangesneden. Zo
discussieerden ze over de vraag hoe ecologisch verantwoord kan worden gehandeld zonder dat de voordelen van de moderne technologie verloren gaan. Maar
ook dat waren gesprekken waarin ze beleefd naar elkaars standpunten luisterden.
Het milieuvraagstuk als één van de weinige discussie-onderwerpen op niveau in
een contactarme relatie: is er enig verband met zelfregulering in het milieurecht?
Dat is op zichzelf zeer de vraag. Het is bovendien niet te hopen. Voor het slagen
van het Nederlandse milieubeleid is het gewenst dat elke overeenkomst afwezig
is. In dat beleid is thans een van de uitgangspunten dat overheid en doelgroepen,
zoals bedrijfsleven en burgers, samen verantwoordelijkheid dragen voor de verbetering van het milieugedrag. In de vorm van wat wel het verinnerlijkingsbeleid
is genoemd, dient de benadrukking van de eigen verantwoordelijkheid gestalte te
krijgen. In de praktijk leidt dat tot allerlei vormen van horizontaal bestuur. Vooral de verwachting dat verinnerlijking - internalisering van normen - tot zelfregulering kan leiden, is daarbij een aantrekkelijk perspectief. Wanneer de betrokkenen vrijwillig door zelfregulering hun gedrag aanpassen kan de nog al eens ineffectieve overheidsregulering achterwege blijven.
Op het gebied van wat zelfregulering in het milieurecht genoemd kan worden
zijn vooral tussen overheid en bedrijfsleven opvallende relatiepatronen te ontwaren. Als partners probeert men gezamenlijk een zware taak tot een goed einde te
brengen. Over zelfregulering en de relatie tussen overheid en bedrijfsleven gaat
deze bijdrage. Duidelijk is dat die relatie zodanig zal moeten zijn dat bakens kunnen worden verzet. Van een relatie met vrijblijvende gesprekken, zoals Oz die in
zijn boek - dat ik ten tijde van het voorbereiden van deze bijdrage toevallig las beschrijft, mag dus geen sprake zijn. Toch werd ik door het verhaal van Oz getroffen. Overheid en bedrijfsleven zijn partners met wel heel verschillende 'persoonlijkheidsstructuren' . De kernvraag bij zelfregulering in het milieurecht is of
hun pas ontstane relatie voldoende basis biedt om het immense milieuvraagstuk
adequaat te lijf te gaan.
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2. Het milieuvraagstuk en de rol van de overheid
Voordat ik meer direct inga op zelfregulering op milieurechtelijk terrein eerst
een korte opmerking over de rol van de overheid ten aanzien van het milieuvraagstuk.
Artikel 21 van de Nederlandse Grondwet bepaalt dat de zorg van de overheid is
gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en de verbetering
van het leefmilieu. Dat artikel onderstreept dat de staat als geboren beschermer
van het algemeen belang, hét bij uitstek aangewezen instituut is om milieuproblemen aan te pakken. Dat wil niet zeggen dat anderen geen verantwoordelijkheden zouden dragen. Ook van burgers en rechtspersonen mag verwacht worden
dat zij opkomen voor de belangen van natuur en milieu. Van hen kan echter niet
verwacht worden dat zij daartoe altijd actie ondernemen. Het verschil met de
staat is dat deze een permanente taak heeft en zich daaraan niet mag onttrekken,
aangezien de Grondwet dat verbiedt.1
Als beschermer van het schaarse collectief goed milieu is de overheid rechtens
gehouden tot het voeren van een milieubeleid. Ook voor de opneming in 1983
van de zorgplicht van de overheid in de Grondwet was er overigens al een milieubeleid. De hoofdzaken van dat beleid zijn thans in het Nationaal milieubeleidsplan (NMP) en het Nationaal milieubeleidsplan-plus (NMP-plus) vastgelegd.2
Zoals bekend zal zijn, bevatten deze documenten zware en ambitieuze taakstellingen. Gezien de ernst van het milieuvraagstuk is dat niet onbegrijpelijk. Het
zeer bevolkte en geïndustrialiseerde Nederland is een erg vervuild land. Ons land
levert bovendien belangrijke bijdragen aan het ontstaan van mondiale, continentale en fluviale milieuproblemen.
Inmiddels moet geconstateerd worden dat van de realisering van de doelstellingen
niet genoeg terecht komt. Uit de Nationale Milieuverkenningen van het RIVM3
blijkt dat de milieubelasting op onderdelen is gedaald. Dat geldt bijvoorbeeld ten
aanzien van thema's als verzuring, vermesting, verspreiding en verwijdering.
Op basis van de huidige trends zullen de voor het jaar 2000 gestelde doeleinden
echter niet worden gehaald. Bij andere thema's - zoals bijvoorbeeld de uitstoot
van CO2-emissies - blijkt dat er, ondanks inspanningen om tot reductie te komen, nog steeds sprake is van een stijgende trend. Dat is reden tot zorg, zeker
indien men bedenkt dat een toenemende groei van bevolking, productie en consumptie er gemakkelijk toe kan leiden dat emissies en afvalstromen weer zullen
toenemen.
Nu zou de vraag opgeworpen kunnen worden of dit alles wel zo problematisch
is. Zijn de doelstellingen uit de plannen niet te hoog? Hoewel in het maatschappelijk debat over het niveau van de ambities op onderdelen wordt getwist,4
1
2
3

4
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wordt algemeen erkend dat zonder krachtdadige maatregelen op de korte termijn
afbreuk aan economische potenties wordt gedaan. En dan hebben wij het nog
niet over de lange termijn gehad, de erfenis waarmee wij toekomstige generaties
opzadelen.
3. Zelfregulering een begrijpelijke maar geen eenvoudige koers
Het zal na het voorafgaande duidelijk zijn, dat voor de overheid het devies 'alle
hens aan dek' geldt.5 De beleidsdoelstellingen kunnen alleen gerealiseerd worden
als alle krachten worden gemobiliseerd. Alternatieven voor klassieke beleids- en
wetsscenario's moeten worden gezocht. En daarmee zijn we bij zelfregulering
aanbeland.
Bij de verwezenlijking van het milieubeleid heeft wetgeving altijd een belangrijke rol gespeeld. Sinds het einde van de jaren zestig is in ons land een indrukwekkend aantal wetten tot stand gekomen. Daarbij is voornamelijk de klassieke bestuursrechtelijke wetgeving, van het type 'command and control' toegepast. De
meeste wetten leunen sterk op directe regulering, gedetailleerde stelsels van verboden en geboden die het gewenste gedrag exact aangeven. Ze komen voor in
de vorm van algemene regels of van het verbod behoudens vergunning. Lange
tijd is veel te weinig aandacht geschonken aan de uitvoerings- en handhavingsaspecten van deze wetgeving. Uit evaluaties is gebleken dat veel milieuwetten maar
betrekkelijk effectief zijn.6
Hoewel uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid inmiddels veel meer benadrukt
worden en er door de invoering van de Wet milieubeheer ook een vereenvoudiging van de milieuwetgeving heeft plaatsgevonden,7 is men begrijpelijkerwijs ook
in een andere richting oplossingen gaan zoeken. Enerzijds zoekt men naar alternatieve instrumenten in plaats van de wet, anderzijds wordt ook gedacht aan alternatieven bij het inrichten van een wet.8
In het eerste geval zou wetgeving geheel of gedeeltelijk achterwege kunnen blijven. Wanneer men door overtuiging, door communicatieve instrumenten burgers en organisaties weet te overtuigen van hun eigen verantwoordelijkheid zullen zij vrijwillig het beoogde gedrag uitoefenen. Denkbaar is ook dat een groep
tot zelfregulering overgaat. Overheidsregulering is dan niet meer nodig. In de
door Geelhoed gehanteerde terminologie zou de overheid dan kunnen terugvallen op haar reservefunctie. Een andere mogelijkheid is het zodanig inrichten van
de wet dat bijvoorbeeld door het werken met globale wettelijke normen beter
aangesloten kan worden bij de mogelijkheden die burgers en organisaties hebben
5

6

7
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Dit betekent niet dat het milieubeleid van de afgelopen twintig jaar als mislukt moet worden beschouwd. Terecht stelt A.B.Ringeling, Het imago van de overheid, 's-Gravenhage 1993, p. 55-61 dat
dit beleid, hoewel de nog op te lossen problemen van enorme omvang zijn, meer gevolgen heeft gehad dan rommelen in de marge.
Zie N.J.M. Nelissen, Effectiviteit van milieuwetgeving, in: Ph. Eijlander e.a. (red.), Milieu als wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991, p. 123-144.
Zie voor deze ontwikkeling onder andere W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis en N.S.J.
Koeman (red.), Milieurecht, Zwolle 1993.
Zie over de algemene aspecten hiervan uitgebreider Ph. Eijlander, De wet stellen, Zwolle 1993, alsmede zijn bijdrage aan deze bundel.
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om zelf orde op zaken te stellen. Binnen enkele randvoorwaarden wordt hen dan
de mogelijkheid geboden om in vrijheid oplossingen te vinden om aan de wettelijke eisen te voldoen. Bij deze benadering krijgt de overheid - zoals Geelhoed
dat noemt - een complementaire functie.9
Ook deze geconditioneerde zelfregulering lijkt voor het milieubeleid aantrekkelijke perspectieven te bieden. De creativiteit van burgers en bedrijven kan worden gemobiliseerd. Wanneer de overheid wil komen tot reducties van 70-90%
van de uitstoot van bepaalde stoffen, tot integraal ketenbeheer en energieextensivering, om maar eens een paar punten uit ons nationale milieubeleidsplan
te noemen, is de kennis en medewerking van het bedrijfsleven onontbeerlijk.
Een van de dilemma' s bij de uitvoering van het milieubeleid is het feit dat de
overheid zelf maar zeer ten dele over de kennis beschikt om te bepalen welke
eisen een streven als dat naar duurzaamheid in allerlei concrete situaties stelt. Alleen in overleg en in samenspel met bedrijven lijkt op een creatieve en innoverende wijze gestalte te kunnen worden gegeven aan de uitvoering van het beleid.
4. Een weg vol voetangels en klemmen
Gezien het relatieve succes van de klassieke regelgeving van het type 'command
and control' op milieugebied enerzijds en de zware taak van de overheid op dit
terrein anderzijds, is het benadrukken van - al dan niet geconditioneerde - zelfregulering dus begrijpelijk.
De hiervoor gegeven analyse is er echter één vanuit het perspectief van de overheid. Hoe verstandig het vanuit overheidsperspectief ook moge zijn om gebruik
te willen maken van het zelfregulerend vermogen van de samenleving, het blijft
de vraag of die samenleving een boodschap heeft aan die wensen van de overheid. De overheid kan wel een bepaalde relatie met het bedrijfsleven - in het milieubeleid een van de kernactoren, waartoe ik mij in het vervolg van dit verhaal
voornamelijk beperk - nastreven, maar heeft het bedrijfsleven daar zelf ook behoefte aan? Er zijn immers twee personen nodig om een tango te dansen. En
staan derden deze dans zonder voorbehoud toe? Het wordt tijd om enkele voetangels en klemmen op de weg naar succesvolle zelfregulering op milieuterrein
aan te geven.
In zijn bijdrage over zelfregulering en wetgevingsbeleid stelt Eijlander dat het
gebruik van geconditioneerde zelfregulering onder andere in het bijzonder moet
worden overwogen, indien de belangen van het individu of de groep niet te veel
verschillen van het belang dat de wet beoogt te dienen.10 Daarmee is een eerste
hobbel gesignaleerd: zelfregulering op milieuterrein is ingewikkelder dan elders
aangezien veelal de primaire belangen van individuen en groepen aanzienlijk verschillen van het algemeen milieubelang.
Als lid van de gemeenschap zal een ieder het milieubelang in abstracto in meer of
mindere mate onderschrijven. Enquêtes wijzen dat bij voortduring uit. Individueel gelden echter vaak andere prioriteiten. Waarom zouden we de auto laten
9
10
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staan als dit zo'n prettig vervoermiddel wanneer wij willen recreëren? En waarom
zou een bloembollenteler zijn succesvolle nering in het telen van tulpen in exotische, maar slechts door gebruik van vele kilo's giftige stoffen ontstane, kleuren
vrijwillig opgeven? Als verontschuldiging wijst hij in een recent krantebericht op
zijn buurman, de glastuinbouwer, die veel meer energie verbruikt.11
Bedrijven zijn gericht op maximalisatie van winst. Daar is niets op tegen, het behoort in een markteconomie zelfs zo te zijn. Maar waarom zou een bedrijf vrijwillig kosten maken voor een maatregel waardoor het milieu wordt ontzien? In
het algemeen zal dat slechts gebeuren als dat op grond van externe factoren nodig
wordt geoordeeld. En als die aandrang al bestaat zal het bedrijf die in de praktijk
vaak onderdrukken, indien concurrenten niet bereid zijn overeenkomstige maatregelen te treffen. Zelfvernietigingsdrang mag bij bedrijven nu eenmaal niet worden verondersteld.12
Zelfregulering op milieugebied is ook gecompliceerd omdat het milieu stemloos
is. Hiervoor raakten wij reeds aan dit punt. Als het milieu wordt aangetast kan
het niet voor zichzelf opkomen. Slechts incidenteel zal een aantasting parallel
lopen met de aantasting van rechten van natuurlijke of rechtspersonen. Bij geluidhinder wil dat bijvoorbeeld nog wel eens het geval zijn. Bij veel milieuaantastingen, zoals die van de ozonlaag, ligt dat anders. Het milieubelang kan
daarom niet geheel aan de marktverhoudingen worden overgelaten. Wanneer wij
onze kaarten op zelfregulering willen zetten moeten wij daar rekening mee houden. Wat elders - bijvoorbeeld in arbeidsverhoudingen waar werkgevers en
werknemers wederzijds over strijdmiddelen beschikken - misschien opgaat, kan
niet zo maar op milieuterrein worden overgeplant.
Dit betekent onder meer dat de overheid niet geheel afzijdig kan blijven. Dat is
ook internationaal geen punt van discussie. Verder heeft de wetgever als compensatie ter bescherming van het stemloze milieu allerlei procedurele waarborgen
opgenomen. Gegevens met betrekking tot het milieu zijn openbaar en bij de
meeste besluitvormingsprocedures kunnen burgers aan de procedure deelnemen.
Zo kent de Wet milieubeheer bij vergunningprocedures een actio popularis. En
in civiele procedures kunnen milieu-organisaties bij uitzondering voor een algemeen belang als dat van een schoon milieu opkomen. Milieubelangen lenen zich
volgens de Hoge Raad in het arrest De Nieuwe Meer zelfs bij uitstek voor bundeling. Als dat niet zo was zou een efficiënte rechtsbescherming tegen een dreigende aantasting van milieubelangen niet onaanzienlijk worden bemoeilijkt.13
Deze en andere procedurele waarborgen zijn er niet voor niets. Wanneer het
zelfreguleringsspoor gevolgd wordt, kunnen ze niet achteloos ter zijde worden
geschoven. Minimaal lijkt voldoende openbaarheid en informatie over wat er
gebeurt noodzakelijk zodat een democratische controle gewaarborgd blijft.

11
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Volkskrant 17 april 1993.
Zie ook de bijdrage van Donner aan deze bundel.
HR 27 juni 1986, NI 1987,743. Zie verder Verschuuren, a.w. en Brussaard e.a., a.w.
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5. Mogelijkheden van zelfregulering
Na deze korte terreinverkenning kunnen enkele conclusies getrokken worden.
De eerste is dat zelfregulering van de kant van het bedrijfsleven alleen door sterke
impulsen van buitenaf tot stand zal komen.
Enerzijds kan daarbij aan marktprikkels worden gedacht. Als blijkt dat met milieuvriendelijke producten een betere afzet op de markt is te verwerven of als duidelijk wordt dat de consument milieu-onvriendelijke producten niet meer wil
afnemen, zal het bedrijfsleven tot veranderingen bereid zijn. Zelfregulering behoort dan tot de mogelijkheden.
Naast drang kan ook dwang aanzetten tot zelfregulering. Wettelijke eisen van de
overheid of de overtuiging dat deze zullen worden uitgevaardigd en gehandhaafd, kunnen bewerkstelligen dat men zelf orde op zaken gaat stellen. Daarbij
behoeft niet alleen aan verboden en geboden te worden gedacht. Een belangrijke
aanjager tot zelfregulering kan ook gelegen zijn in allerlei vormen van milieuaansprakelijkheid. De strakkere eisen op het gebied van aansprakelijkheid en de
indruk die de verhaalsacties van de overheid in het kader van artikel 21 van de
Interimwet bodemsanering hebben gemaakt, hebben tot actie geprikkeld.14 Positieve ontwikkelingen als het ontstaan van bedrijfsinterne milieuzorg en bedrijfsmilieuplannen kunnen voor een belangrijk deel daaraan worden toegeschreven.
Zonder externe prikkels zal zelfregulering op milieugebied niet tot stand komen.
De historie bevestigt dit. In de periode voordat de overheid de bescherming van
het leefmilieu tot haar taak rekende is er bijzonder weinig door particulieren zelf
geregeld. Activiteiten van milieu-organisaties zoals de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, die door aankopen van terreinen aantasting van waardevolle natuurgebieden voorkwam, zijn nog de beste voorbeelden.
Zelfreguleringsactiviteiten vielen in die periode van de kant van het bedrijfsleven
niet te signaleren. Ook de allang bestaande zorgvuldigheidsnormen uit het privaatrecht hebben pas tot veranderingen op grotere schaal geleid nadat de overheid zich het belang van de sanering van de bodem had aangetrokken en verhaalsacties tegen vervuilers startte. Ook voordien waren er wel procedures waarin
tegen bedrijven vanwege geluidhinder stank, waterverontreiniging enzovoort,
een actie op basis van onrechtmatige daad werd aangespannen. Ze waren echter
te incidenteel en vaak ook te burenrechtelijk van karakter om wezenlijke veranderingen te bewerkstelligen.15 Dat is onder meer toe te schrijven aan het eerder
gesignaleerde stemloze karakter van het milieu. Civiele acties ter bescherming
van het milieu zijn daardoor - tenzij milieu-organisaties ageren - slechts te verwachten als concrete belangen van derden een rol spelen. We zagen hiervoor
reeds dat dit maar in een beperkt aantal gevallen zo zal zijn.
Zodra de genoemde prikkels zwakker worden, zal ook de neiging tot milieuvriendelijker gedrag aan kracht gaan inboeten. Zelfregulering ontstaat uitsluitend
14
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als het bedrijfsleven daar belang bij heeft. Dat is een belangrijke constatering.
Bij veel arrangementen die onder het hoofdje zelfregulering – aangezien er van
zelfregulering in de strikte zin van het woord nauwelijks sprake is interpreteer ik
het begrip maar zo ruim mogelijk – op milieugebied gebracht zouden kunnen
worden, spelen overheid en bedrijfsleven gezamenlijk een rol. Steeds is de overheid daarbij nadrukkelijk aanwezig.
In het doelgroepenoverleg bespreken beide partijen hoe het bedrijfsleven aan zijn
verantwoordelijkheden gestalte kan geven. Bedrijfsinterne milieuzorg past in het
beleid van de overheid en is onderwerp van gesprek tussen beide partners. En als
we ook milieuconvenanten tot zelfregulering rekenen zien we ook daar overheid
en bedrijfsleven aan weerszijden van de tafel zitten.
Samen op weg naar een duurzamere samenleving. Het is een mooi gezicht. Toch
moeten we als we deze partners zo samen op zien trekken niet alleen letten op de
idyllische buitenkant, maar beseffen dat de weliswaar intensieve relatie louter op
rationele overwegingen is gebaseerd. Het zijn partners met verschillende agenda's
en met uiteenlopende beweegredenen. Voor de overheid is zelfregulering een
middel om haar beleidsdoeleinden te bereiken. Zij beseft dat een top-down benadering onvruchtbaar is en weet dat de effectiviteit van haar wetgeving te wensen overlaat. Als het doel niet linksom bereikt kan worden, moet het maar
rechtsom. Maar haar sturingsambities zijn in feite niet gewijzigd.
Het bedrijfsleven heeft andere motieven. Onder invloed van marktprikkels en
druk van overheidsregulering geeft het er de voorkeur aan zelf de nodige veranderingen te bepalen. Eigen maatregelen zullen genuanceerder zijn dan de grove
en veel minder op de bedrijfscultuur afgestemde regels van de overheid. Zolang
dat de wederzijdse intenties zijn, kan het een misschien koele, maar vruchtbare
relatie opleveren. Andere scenario' s zijn echter denkbaar. Zodra het belang van
het bedrijfsleven wegebt zal de relatie verschralen. Dat kan het geval zijn als de
prikkels van de markt afzwakken of wegvallen of de eisen uit de wetgeving geen
indruk meer maken, bijvoorbeeld omdat men de indruk heeft dat overheidsorganen bij niet-naleving van de wetgeving niet tot handhaving over zullen gaan.
Andere overwegingen zouden ook nu al bij het bedrijfsleven of bij individuele
bedrijven16 een rol kunnen spelen. Niet uitgesloten is dat men onder het mom
van zelfregulering overheidsregulering probeert te verhinderen zonder dat werkelijk actie wordt ondernomen. Hoewel ik zeker niet zou willen beweren dat dit
op dit moment een doorslaggevende overweging lijkt te zijn, kunnen zulke
overwegingen altijd bij de groep of bij leden daaruit een rol spelen. 'Free riding'
is bovendien een zo algemeen verschijnsel dat het opmerkelijk zou zijn, indien
het zich hier helemaal niet zou voordoen. Combinaties van motieven kunnen
ook voorkomen. Zo zou men aan de ene kant bereid kunnen zijn tot enige actie,
maar juist daardoor de verwachting kunnen hebben dat verder strekkende maatregelen kunnen worden verhinderd of worden uitgesteld.
16

In deze beschouwing wordt veelvuldig over het bedrijfsleven gesproken. Hoewel dit zich via organisaties als VNO en NCW als entiteit laat representeren, bestaat dat bedrijfsleven uit vogels van heel
verschillend pluimage; elk met een eigen achtergrond en in de hier beschreven situaties wellicht met
afwijkende doelstellingen.
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Op grond van onze eerdere beschouwingen kan ook een tweede gevolgtrekking
worden gemaakt. Wij constateerden in de voorgaande paragraaf dat de overheid
bij zelfregulering op milieuterrein niet geheel afwezig kan blijven en dat er voldoende procedurele waarborgen moeten zijn die een adequate controle mogelijk
maken. Zelfregulering mag zich niet afspelen in een sfeer van vrijblijvendheid.
Zelfregulering op milieuterrein zal daarom geconditioneerde zelfregulering moeten zijn en binnen door de overheid te stellen randvoorwaarden plaats moeten
vinden. Die kaders kunnen zowel in het beleid als in de wet worden aangegeven.
Wanneer bedrijfsinterne milieuzorg een belangrijke rol moet spelen bij het beheersen van de effecten van bedrijfsactiviteiten op het milieu en voorlopig gekozen wordt voor invoering op vrijwillige basis, spreekt het bijvoorbeeld voor zich
dat de overheid eisen stelt aan de resultaten die binnen een bepaald tijdsbestek
moeten zijn geboekt.17 En wanneer bedrijven door zorgsystemen of bedrijfsplannen zich vrijwillig verplichten tot het behalen van bepaalde resultaten kan de
overheid bij de milieuvergunningverlening daarbij aansluiten. In de vergunning die tot hoofdzaken beperkt kan blijven - kan de wijze waarop aan resultaatsverplichtingen wordt voldaan aan het bedrijf zelf worden overgelaten. Minder gedetailleerde voorschriften vereisen echter voldoende controle door de overheid.
Voldoende en toegankelijke informatie over de bedrijfsvoering moet derhalve
worden verschaft.18 Er lijkt dan ook veel te zeggen voor een verplichte verslaglegging voor grotere bedrijven van hun belangrijkste milieugegevens. Door
openbaarmaking zouden ook derden, waaronder milieu-organisaties, inzicht
kunnen krijgen in de stand van zaken en een waakhondfunctie kunnen vervullen.19 Opvallend is evenwel dat het bedrijfsleven van een wettelijke verplichting
niets moet hebben.20
Uitvoering, naleving en handhaving van de milieuwetgeving zijn altijd zwakke
schakels geweest. Wanneer er in plaats van of ter uitvoering van minder gedetailleerde overheidsregulering zelfregulering komt zal aan deze aspecten aandacht
moeten worden besteed. Zelfregulering brengt ons niet in een sprookjesland
waar zulke lastige vraagstukken verdwenen zouden zijn.21 Een goede organisatie
van uitvoering en handhaving van de zelfregulering is dan ook vereist. Zonder
meer is bovendien nodig dat de overheid tot handhaving over durft te gaan wanneer de gestelde kaders zijn overschreden.
6. Resultaten
Het voorafgaande komt misschien wat somber en streng over. Is er dan geen
goed nieuws te vertellen van het milieuzelfreguleringsfront?
17
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Teneinde misverstanden te vermijden haast ik mij om deze vraag bevestigend te
beantwoorden. Onder de bonte vlag van wat op milieugebied zelfregulering genoemd zou kunnen worden (bedrijfsinterne milieuzorg, milieukeuren, milieuconvenanten enzovoort) zijn belangrijke aanzetten tot vernieuwing te bespeuren.
Ze vormen een prikkel tot actie en zijn in hun beste verschijningsvormen een
mobilisatie van creativiteit. Ter illustratie enkele voorbeelden.
Met het ontwikkelen van bedrijfsinterne milieuzorg wordt voortgang geboekt.
Een milieuzorgsysteem bevat het geheel van bedrijfsmatige, organisatorische en
administratieve voorzieningen dat nodig is om de milieudoelstellingen te realiseren. Zo'n zorgsysteem is vergelijkbaar met kwaliteitszorgsystemen die in veel bedrijven zijn ingevoerd teneinde de kwaliteit van het productieproces te verzekeren.22
Uit een door KPMG en het IVA in opdracht van het ministerie van VROM uitgevoerde tussenevaluatie blijkt dat vooral onder de grotere bedrijven substantiële
activiteiten zijn ontwikkeld om tot invoering te geraken. Hoewel de betekenis
daarvan niet mag worden onderschat, moet anderzijds ook worden geconstateerd
dat de door de regering in 1989 gestelde doelstellingen maar gedeeltelijk zullen
worden bereikt. In 1995 zouden alle 10.000 tot 12.000 bedrijven met een (middel)grote milieubelasting of bijzondere milieurisico's over een integraal zorgsysteem moeten beschikken. Naar verwachting zal tegen die tijd 40 tot 65% van
deze bedrijven tot de gevorderden behoren.23
Kansrijk lijken ook de nog in de kinderschoenen staande ontwikkelingen rond
een milieukeur24 op producten. De milieukeur wordt ingevoerd om het publiek
duidelijk te maken dat een product aan hoge milieu-eisen voldoet. Zo kan de
consument die met zijn aankopen het milieu wil ontzien, maar door de vele luidruchtige beweringen van fabrikanten dat hun producten milieuvriendelijk zijn in
verwarring is geraakt, weer kaf van koren scheiden.
Op vrijwillige basis kunnen producenten hun producten ter keuring aanbieden
bij de Stichting Milieukeur. De eisen die de Stichting stelt hebben betrekking op
alle milieu-aspecten 'van wieg tot graf' van een product. Aan het verlenen van
een milieukeur gaat een zware toetsingsprocedure vooraf. De geldigheidsduur
van een milieukeur is tijdelijk. Een eerste milieukeur is recentelijk voor een
schrijfblok verleend.
22

23
24

Zie voor de laatste ontwikkelingen Van den Broek, a. w., p. 18-22 en voorts de regeringsnotitie Milieuzorg, TK 1988-1989, 20 633, nr. 3; VNO/NCW, Milieuzorg in bedrijven, 's-Gravenhage 1986; J.
van der Kolk, Systematische milieuzorg in bedrijven, M en R 1987, p. 42-49; F.W. Bloemers en H.
Kraay, Vertrouwen is goed maar controle is beter, M en R 1987, p.87-93; Commissie bedrijfsinterne
milieuzorgsystemen, Milieuzorg in samenspel, 's-Gravenhage 1988; Vereniging Milieudefensie en
Stichting Natuur en Milieu, Milieuzorg in bedrijven, ons een zorg, Amsterdam 1988; A. de Lange,
Juridische aspecten van milieuzorgsystemen, M en R 1988, p. 424-429; R. de Man, interne milieuzorg in bedrijven, Leiden 1989; P.C. Gilhuis, Milieuzorg in bedrijven, ook een zorg voor de wetgever?, in: H.A.M. Backx e.a., Recht doen door wetgeving, Zwolle 1990, p. 45-58 en M.A. Robesin,
Milieuzorg niet alleen een bedrijfsinterne kwestie, M en R 1990. p. 258-266.
KPMG Milieu en IVA KUB, Bedrijfsmilieuzorgsystemen, tussenevaluatie 1992, ’s-Gravenhage 1993.
De milieukeur is een uitwerking van de acties 101a en 109 uit het NMP.
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Veel opzien hebben de milieuconvenanten gebaard. Aangezien daarover al vele
pennen in beweging zijn gekomen, volsta ik hier met enkele korte opmerkingen.25
Vanaf het midden van de jaren tachtig is een groot aantal milieuconvenanten tussen overheid en bedrijfsleven gesloten. De gemaakte afspraken hebben steeds betrekking op de verwezenlijking van het milieubeleid van de overheid. De afgesloten convenanten bevatten afspraken over de milieukwaliteit van producten,
van procesemissies en energiebesparing.26
Deze convenanten hebben veel aantrekkelijke kanten. Door de consensuele relatie tussen de partijen kunnen zich mogelijkheden voordoen die met wetgeving
niet te bereiken zijn. Ik denk aan zaken als meer informatie over de materie, een
grotere bereidheid tot uitvoering en naleving van de aangegane verplichtingen,
betere mogelijkheden van handhaving. Er kan bovendien meer geregeld worden
dan op basis van wetgeving mogelijk is. Verder wordt in sommige convenanten
afgetast wat men in het kader van vergunningen met betrekking tot het vrij open
begrip 'bescherming van het milieu' uit de nieuwe Wet milieubeheer van individuele bedrijven kan eisen. Het convenant heeft in een dergelijk geval veel weg
van een vorm van algemeen vooroverleg over aan bedrijven te verlenen vergunningen.
Of al die voordelen zich in concreto zullen voordoen is overigens nog maar de
vraag. Het ene convenant is het andere niet. Naast de exactheid van de afspraken
zal bijvoorbeeld bij convenanten met branche-organisaties veel afhangen van het
disciplinerend vermogen van deze organisaties naar hun achterban toe en de
vraag of de verplichtingen uit het convenant gemakkelijk zijn te vertalen in individuele verplichtingen voor de bedrijven uit die bedrijfstak. Effectiviteitstudies als
die van Klok27 en recente kranteberichten over het verpakkingenconvenant laten
zien dat geen te hoog gestemde verwachtingen mogen worden gekoesterd.
Al met al kan gesteld worden dat milieuconvenanten een nuttige aanvullende rol
kunnen spelen. Voor convenanten met een lichtere functie (het convenant in
gevallen waar wetgeving (nog) niet zinvol is of het convenant ter aanvulling of
ondersteuning van wetgeving) is echter een ruimere plaats weggelegd dan voor
de convenanten met een zwaardere functie (het convenant in plaats van regelgeving).
Te zware functies moeten niet aan het convenant worden toegekend. Wanneer
men dat wel doet zullen de eisen die vanuit het recht aan het convenant moeten
worden gesteld toenemen. Aan die eisen (duidelijkheid omtrent het rechtskarak25

26
27
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Zie onder meer E.R.C. van Rossum, Milieuconvenanten, 's-Gravenhage 1988; P.C. Gilhuis, Milieurecht op weg naar de jaren negentig, Zwolle 1989, p. 18-29; P.J. Klok, Convenanten als instrument
van milieubeleid, Enschede 1989, p. 242-249; R.J.J. van Acht en L.J.A. Damen, Effectieve toepassing
van milieuconvenanten, Amsterdam 1990; W. Konijnenbelt, Onderwijsconvenanten, probleem of oplossing?, Vereniging voor Onderwijsrecht 1991; M.V.C. Aalders en R.J.J. van Acht (red.), Afspraken
in het milieurecht, Zwolle 1992; W. Konijnenbelt. Convenanten met de gemeente: fluiten in het
schemerduister, Utrecht 1992; I.M.A.M. Pröpper en M. Herweijer, Effecten van plannen en Convenanten, Deventer 1992 en J.H.G. van den Broek en J.J. de Graeff, Milieuconvenanten en het bedrijfsleven, Bouwrecht 1993, p. 569-575. Zie ook de adviezen van de Commissie voor de toetsing van
wetgevingsprojecten (de Commissie-Kortmann) over convenanten van 1992 en 1993, alsmede het kabinetsstandpunt daarover, TK 1992-1993, 22 800 VI, nr. 4.
Voor een opsomming zie men Van der Broek en De Graeff, a.w., p. 571-572.
Klok, a.w.
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ter en de aangegane verplichtingen, een sluitende regeling inzake uitvoering en
handhaving, geen doorkruising van publiekrechtelijke regelgeving) zou op zichzelf voor een belangrijk deel kunnen worden voldaan. Het instrument boet dan
echter door procedurele zwaarlijvigheid aan aantrekkelijkheid in. Het is de vraag
of directe regulering dan niet veel meer in aanmerking komt.28
De eerste berichten van het milieuzelfreguleringsfront onderstrepen dat directe
regulering en zelfregulering nauwkeurig op elkaar moeten worden afgestemd. In
de wetgeving wordt thans te weinig rekening gehouden met wat via zelfregulering kan worden bereikt. En bij zelfregulering wordt, ook door de daarbij betrokken overheid, het wettelijk kader (waaronder ook de EG-regelgeving) ten
onrechte al snel uit het oog verloren. De op consensus gerichte atmosfeer is daar
waarschijnlijk debet aan.
Het niet aansluiten op elkaar van beide reguleringsvormen kan later leiden tot
onnodige fricties, frustraties en daardoor tot rendementsverlies. Ik geef enkele
voorbeelden. Na het afsluiten van een convenant moet niet de vraag kunnen rijzen of dit wel in overeenstemming is met artikel 85 van het EEG Verdrag. Convenanten kunnen het toetsingskader van een milieuwet niet opzij zetten. Milieuconvenanten die in algemene zin afspraken bevatten over wat van bedrijven in
het kader van een milieuvergunning kan worden vereist, kunnen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag dan ook geen doorslaggevende betekenis hebben. Het convenant zal hooguit een eerste voorlopige toetsing kunnen zijn van
wat van een individueel bedrijf bij de vergunningverlening kan worden verlangd.
Wil men het anders dan moet men het toetsingskader van de wet wijzigen. Bij
het convenant dat met de basismetaal gesloten is ontdekte men eerst in een laat
stadium de relatieve waarde van het instrument. Dat leidde tot bittere reacties bij
het bedrijfsleven.29 En ook met betrekking tot bedrijfsinterne milieuzorg moet
worden opgemerkt dat de aansluiting van zorgsysteem tot vergunning slechts indirect gelegd kan worden. In de wetgeving had meer aandacht besteed moeten
worden aan de ontwikkelingen in het zelfreguleringsspoor.30
7. Besluit
In deze bijdrage zijn de mogelijkheden en de ontwikkelingen van zelfregulering
op milieuterrein verkend. Het is het verhaal van twee partners die ter bescherming van het milieu zware taken op hun schouders hebben genomen. Hun motieven en achtergronden verschillen. Voor de overheid wordt het benadrukken
van zelfregulering ingegeven door haar zorgplicht ter zake van de kwaliteit van
28

29

30

Zie voor een nadere adstructie mijn bijdrage, Het convenant als alternatief of als ondersteuning van
wetgeving?, in de binnenkort te verschijnen bundel van het Ministerie van Justitie, Werkbare wetten,
's-Gravenhage 1993. In veel opzichten vergelijkbare zienswijzen zijn te vinden bij de CommissieKortmann, Advies 1992, a.w.
Zie daarover het advies van de Commissie-Kortmann van 1993; J.G.H. Van der Broek, De rol van
milieuconvenanten bij de verlening van de milieuvergunning, M en R 1992, p. 258- 269; Van der
Broek en De Graeff, a. w. en Vz. AG RvS 24 mei 1991, M en R 1992, 115, TMA 1992, p. 180 en
AGRvS 1 september 1992, M en R 1993, 2.
Zie voor die koppeling Van der Broek en Van der Meijden, a. w. en mijn bijdrage Milieuzorg in
bedrijven, ook een zorg voor de wetgever?, a.w.
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het milieu en het gedeeltelijke falen van haar milieuwetgeving. Zelfregulering
van de kant van het bedrijfsleven komt slechts door externe prikkels tot stand en
zal voortduren zolang het bedrijfsleven daar voldoende belang bij heeft.
De stemloosheid van het milieu beperkt de mogelijkheden van zelfregulering.
Afzijdigheid van de overheid is niet mogelijk. Zelfregulering op milieugebied zal
geconditioneerde zelfregulering moeten zijn en zich binnen door de overheid
aangegeven randvoorwaarden moeten afspelen. Procedurele waarborgen die een
adequate controle mogelijk maken zijn onontbeerlijk.
De eerste ervaringen met zelfregulering zijn op zichzelf genomen bemoedigend.
Belangrijke aanzetten tot vernieuwing zijn te bespeuren. Naast aanzet tot actie
valt er bij zelfreguleringsarrangementen soms ook vrijblijvendheid te zien. Zo
worden de doelstellingen ter zake van bedrijfsinterne milieuzorg niet geheel gehaald en valt er een kritische noot te kraken over de effectiviteit van milieu convenanten. Duidelijk is dat directe regulering en zelfregulering beter op elkaar
moeten worden afgestemd.
Het is te vroeg om definitieve conclusies te trekken. De ontwikkelingen zijn
daarvoor nog te pril. De hamvraag of het netto-resultaat van de inspanningen
voor de bescherming van het milieu voldoende oplevert, kan pas op termijn verantwoord worden beantwoord.
Zelfregulering biedt een unieke kans aan de betrokkenen op genuanceerde wijze
in eigen huis orde op zaken te stellen. Blijft de vraag wat te doen staat als die kans
niet wordt aangegrepen; als de relatie overheid-bedrijfsleven onverhoopt toch
een te hoog 'Yoel en Ivria-gehalte' mocht hebben.
Er lijkt niet veel anders op te zitten dan het opleggen van scherpe en veel minder
genuanceerde normen door de overheid. Is dat een werkbaar alternatief? Zou
eenzijdige overheidsregulering alsdan wel effectief kunnen zijn? In plaats van
antwoord te geven op die heikele vraag zou ik de hoop willen uitspreken dat het
pad van de geconditioneerde zelfregulering een succesvolle route blijkt te zijn....
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1.5 Over de milieuwetgeving en de overheidstaken
inzake de bescherming van het leefmilieu
(1994)
CO-AUTEUR: J.M. VERSCHUUREN

1.Overheidszorg voor het milieu
Een relatief nieuwe staatstaak is die betreffende de zorg voor het natuurlijke
leefmilieu. Pas aan het begin van de jaren zeventig werd de ernst van de aantasting van natuur en milieu wereldwijd onderkend1 en kwam de bescherming van
natuur en milieu ook in Nederland betrekkelijk hoog op de agenda van beleidsmakers en wetgevers.
In ons land werd een intensief wetgevingsprogramma opgestart, ruwweg lopend
van 1969 (de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) tot 1982 (de Wet bodembescherming), waardoor voor elke sector van het milieubeleid op korte termijn regelgeving tot stand kwam die een behoorlijke mate van milieubescherming tot gevolg had.
Deze ontwikkeling werd in 1983 grondwettelijk bekrachtigd door de opname
van een sociaal grondrecht op bescherming van het leefmilieu in art. 21 van de
Grondwet:
'De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming
en verbetering van het milieu'
Hiermee heeft ook de grondwetgever het belang van een voortdurend en actief
overheidsoptreden ter bescherming van het milieu erkend.
In deze bijdrage gaan wij op enkele ontwikkelingen in de milieuwetgeving in.
Eerst schenken wij aandacht aan de eerste generatie van de Nederlandse milieuwetten en geven aan waarom die al met al niet toereikend was. Vervolgens wordt
ingegaan op de internationale invloed op het Nederlandse milieubeleid en de
Nederlandse milieuwetgeving. Nadat in een volgende paragraaf het stemloze milieu en de rol van de burger aan de orde is gesteld, bespreken wij de rol van potentiële vervuilers en de stappen die zij in het kader van convenanten en geconditioneerde zelfregulering thans min of meer vrijwillig zetten. De bijdrage wordt
afgesloten met enkele opmerkingen over de toekomst van de Nederlandse milieuwetgeving.
2. De manco's van de eerste generatie milieuwetten
De wetgever heeft, als eerst verantwoordelijke voor de realisering van sociale
grondrechten, art. 21 van de Grondwet niet als eindpunt van een ontwikkeling
1

Het rapport van de Club van Rome (1971), de VN-conferentie van Stockholm (1972).
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gezien, maar deze bepaling juist als aansporing gezien voor de verdere uitbouw
en modernisering van de milieuwetgeving.
Daar was ook alle aanleiding toe. De inwerkingtreding van talrijke nieuwe milieuwetten gaf weliswaar een oplossing voor nijpende problemen en zal zeker niet
geleid hebben tot een versnelde verslechtering van de kwaliteit van het milieu.
Tegelijkertijd echter werd aan het eind van de jaren tachtig geconstateerd dat de
toen geldende milieuwetgeving niet geleid had tot de gewenste milieukwaliteit.
Opnieuw werd de alarmklok geluid over de kwaliteit van het mondiale én Nederlandse milieu.2
Er zijn drie redenen aan te wijzen waarom de eerste generatie milieuwetten niet
tot de gewenste resultaten hebben geleid. Dit zijn de sectorale opzet van de milieuwetgeving, de snelle ontwikkelingen op het gebied van het milieubeheer en de
onvoldoende aandacht die er geweest is voor de uitvoering en handhaving van de
wetgeving.
Sectorale opzet
Om te beginnen was die eerste wetgeving sectoraal van opzet.3 Zo waren er
aparte wetten met eigen vergunningen- en planstelsels en eigen gebiedsgerichte
bepalingen voor bijvoorbeeld de bescherming van lucht, bodem, grondwater,
oppervlaktewater, zeewater en voor de bescherming tegen geluidhinder, waardoor een afwenteling kon plaatsvinden tussen verschillende milieucompartimenten en geen rekening gehouden kon worden met bepaalde, buiten het toetsingskader van de betreffende wet vallende gevoeligheden van de betrokken omgeving. Een integrale beoordeling van de gevolgen van een bepaalde activiteit op
de kwaliteit van het milieu bleef achterwege. De kans bestond zelfs dat milieuproblemen van het ene milieu compartiment naar het andere werden verplaatst.
Integratie van wetgeving en verruiming van het wettelijk toetsingskader is hier
een voor de hand liggende, maar niet licht uitvoerbare oplossing. Aanvankelijk
door wijziging van de Hinderwet, maar later door uitbouw van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne tot Wet milieubeheer en gelijktijdige intrekking van
(belangrijke delen van) verschillende sectorale wetten is hieraan uitvoering gegeven.
Hoewel de integratie niet voor de volle 100% geslaagd is,4 verplicht de Wet milieubeheer thans tot het maken van één integraal milieubeleidsplan en tot het afgeven van één integrale milieuvergunning voor bepaalde vergunningplichtige activiteiten. Alle gevolgen voor het milieu van menselijke activiteiten moeten hiervoor in hun onderlinge samenhang worden bezien, mét inachtneming van bepaalde bijzondere kenmerken van het milieu ter plaatse.
Al in 1989 is een voorschot genomen op deze integrale benadering met de publicatie van het eerste Nationale milieubeleidsplan (NMP). Voor het eerst werd
voor het hele beleidsterrein van het milieubeheer, óók voor zover vallend onder
2

3

4
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Zie bijvoorbeeld de Kerstboodschap van de koningin (1988), het RIVM-rapport Zorgen voor Morgen (1989) en. de ozonproblematiek die hoog op de internationale agenda prijkt (1990).
Voor de ontwikkelingsgang van deze wetgeving zie o.a. W. Brussaard e.a. (red.), Milieurecht, Zwolle
1993, p. 56-139.
Zie over integratie in de Wet milieubeheer Ph. Eijlander e.a. (red.), Milieu als wetgevingsvraagstuk,
Zwolle 1991 (m.n. de bijdragen van Gilhuis, Drupsteen en Verschuuren).

1.5 OVER DE MILIEUWETGEVING EN DE OVERHEIDSTAKEN INZAKE DE
BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU (1994)

de bevoegdheid van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Economische Zaken, en Verkeer en Waterstaat, een integraal beleid ontwikkeld
met zeer ambitieuze doelstellingen. Bij de publicatie van het tweede NMP in
1993 blijkt dat deze doelstellingen te ambitieus zijn geweest, maar wordt in principe eraan vastgehouden.5 Het aspiratieniveau blijft daarmee voor de toekomst
ongewijzigd.
Snelle ontwikkelingen
Ten tweede hebben we in het milieubeleid te maken met snelle, vaak met voorzienbare, ontwikkelingen. Zowel onze kennis rond de kwaliteit v~n het milieu
en de invloed van bepaalde menselijke activiteiten op die kwaliteit, als onze kennis over de (technische en andere) voorzieningen die getroffen kunnen worden
om een kwaliteitsvermindering tegen te gaan, veranderen bijna dagelijks. Een
bekend voorbeeld is de aantasting van de ozonlaag door het gebruik van bepaalde
CFK's. In relatief korte tijd nadat bekend is geworden wat de gevolgen zijn van
het gebruik van CFK's wordt over de hele wereld de productie van CFK' s verboden of beperkt en worden alternatieven voor deze stoffen ontwikkeld.
Dergelijke ontwikkelingen doen zich voor op alle schaalniveaus waarop milieuproblemen zich manifesteren. Dat stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van wetten
en van het hierin neergelegde instrumentarium. Een flexibele inzet van het instrumentarium wordt op verschillende manieren in de Wet milieubeheer nagestreefd. Zo moeten vergunningaanvragen beoordeeld worden binnen een breed
toetsingskader, onder andere bestaande uit de huidige toestand van het milieu, de
gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen in het betrokken gebied en de mogelijkheden tot
bescherming van het milieu door de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel
mogelijk te beperken (art. 8.8 Wet milieubeheer). Nadere invulling van het toetsingskader kan plaatsvinden door milieubeleidsplannen, provinciale milieuverordeningen, amvb's en bij beide laatstgenoemde regelingen gestelde milieukwaliteitseisen.
Door dit ruime toetsingskader te koppelen aan de plicht voor het bevoegd gezag
om in vergunningen voorschriften op te nemen die 'de grootst mogelijke bescherming' bieden aan het milieu (het zogenaamde alara-beginsel,6 art. 8.11 Wet
milieubeheer), en aan de plicht om regelmatig te bezien of de voorschriften verbonden aan een vergunning 'nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op
het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en
de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu' (de actualiseringsplicht van art. 8.22), wordt het van oorsprong starre instrument van de vergunning gedeeltelijk geflexibiliseerd.7

5
6
7

NMP-2, Milieu als maatstaf, Kamerstukken, 1993/94, 23 560, nrs. 1-2.
Alara-beginsel staat voor 'As low as reasonably achievabie'.
Zie uitgebreider over de vergunning, Brussaard e.a. (red.), a.w., p. 103 e.v., F.C.M.A. Michiels, De
Wet milieubeheer, Zwolle 1994, p. 39 e.v. en H.J.A.M. van Geest, Integratie in de Wet milieubeheer: met name de milieuvergunning, Gmst 1994, p. 229-233 en 264-268.
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Uitvoering en handhaving
Het derde probleem dat in de weg stond aan een succesrijk milieubeleid in de
jaren zeventig en tachtig is dat van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van
de wetgeving. Lange tijd hebben beide aspecten een lage prioriteit gehad, zowel
bij de wetgever als het bevoegde bestuursorgaan. Aan het opzetten van een adequate uitvoeringsorganisatie met betrekking tot wetten en plannen is men pas in
een vrij laat stadium de benodigde aandacht gaan schenken. Voordien werden in
het Haagse circuit veelvuldig plannen en wetten ontwikkeld zonder dat men zich
afvroeg of het provinciaal of gemeentelijk apparaat voldoende toegerust was voor
de uitvoering daarvan. Inmiddels kan worden geconstateerd dat, vooral onder
invloed van de zgn. BUGM-regeling (Bijdragenbesluit uitvoering gemeentelijk
milieubeleid) een intensivering van de uitvoering van milieutaken heeft plaatsgevonden. Maar ook de huidige situatie is voor verbetering vatbaar: nog lang niet
alle gemeenten beschikken over een adequaat niveau van uitvoering of zullen
daar binnen afzienbare tijd over beschikken.8
Een zelfde verhaal valt over de handhaving te vertellen. Ook hier zijn langzaam
veranderingen te bespeuren. De Wet milieubeheer, waarin een hoofdstuk handhaving is opgenomen dat beter voorziet in de behoeften van de praktijk draagt
daar een steentje aan bij. De wet voorziet onder meer in een aanvullende algemene bestuursdwangbevoegdheid voor de ministers van VROM Verkeer en
Waterstaat en van Economische Zaken. Doordat de wet ook de basis biedt voor
het opleggen van een bestuurlijke dwangsom kan in redelijkheid niet meer gesteld worden dat een tekortschietend sanctie
instrumentarium de oorzaak van de gebrekkige handhaving is. Recent onderzoek
naar het functioneren van de bestuurlijke dwangsom laat echter zien dat het hebben van adequaat juridische gereedschap nog niet impliceert dat daarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Nog altijd blijkt dat in het algemeen betrekkelijk
weinig repressief wordt gehandhaafd.9
Tegelijkertijd gaan we inzien dat de ambitieuze doelstellingen uit de Nationale
milieubeleidsplannen niet haalbaar zijn door een goede overheidsorganisatie of
het alléén met harde hand toepassen van de wet. Medewerking van betrokkenen
is een conditio sine qua non voor een succesvol milieubeleid. Ook dit heeft gevolgen voor de rol van de overheid en in het verlengde daarvan voor de wijze
waarop de wetgever aan zijn zorgplicht van art. 21 Grondwet voldoet. Wetten
gaan meer een kader vormen waarbinnen betrokkenen invulling geven aan hun
eigen verantwoordelijkheid voor een schoon milieu en voor toekomstige generaties. Op dat aspect wordt in paragraaf 5 ingegaan.
3. Internationale invloed op Nederlands milieurecht
Milieubeleid en milieurecht worden bij uitstek mede bepaald door internationale
ontwikkelingen. Veel vormen van milieubederf hebben immers een grensover8

9
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Stappen verder..., Eindrapport van de Adviescommissie Evaluatie Ontwikkeling Gemeentelijk Milieubeleid (de zgn. commissie-Ringeling), 's-Gravenhage 1993.
Zie het binnenkort te verschijnen in opdracht van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer door de
Vrije Universiteit (F.C.M.A. Michiels, B. Niemeijer en K. Nijenhuis) verrichte onderzoek naar het
functioneren van de dwangsom.
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schrijdend of zelfs mondiaal karakter. Luchtverontreiniging, waterverontreiniging
en zelfs bodemverontreiniging kan zich gemakkelijk verplaatsen en zal zich daarbij niet aan nationale grenzen houden. Op mondiaal niveau noemden we al de
afbraak van de ozonlaag, maar ook klimaatveranderingen en verspreiding van
gevaarlijke stoffen vinden over de hele aarde plaats.
In 1992 vond in Rio de Janeiro de United Nations Conference on Environment
and Development (UNCED) plaats. Hieruit zijn enkele belangrijke documenten
voortgekomen, zoals de Verklaring van Rio, Agenda 21 , het Biodiversiteitsverdrag en het Klimaatverdrag. Hoewel met name de Verklaring en Agenda 21 niet
uitblinken in juridische kracht, lijkt de betekenis ervan voor het milieubeleid en
milieurecht van de toekomst groter te zijn dan men op het eerste gezicht zou
veronderstellen. Zo wordt in ons land vanuit het parlement de vinger aan de pols
gehouden bij de verwezenlijking van de UNCED-documenten10 en hebben deze
documenten prominent doorgewerkt in het NMP-2. Verder kunnen deze documenten een belangrijke rol gaan spelen bij de interpretatie van bestaande en bij
de bepaling van de inhoud van nieuwe wettelijke bepalingen.
Hoewel wij hier niet uitgebreid kunnen ingaan op de Rio-verdragen, willen wij
toch enkele grote lijnen aangeven die zeker een rol gaan spelen in het milieurecht van de toekomst. Wat opvalt is dat veel nadruk gelegd wordt op de rol van
individuele burgers en organisaties bij de uitvoering van milieubeleid. Ook hier is
een verschuiving waar te nemen van milieubeheer als exclusieve overheidstaak
naar een meer gespreide verantwoordelijkheid (zie paragraaf 5).
Inhoudelijk wordt voor deze gedeelde verantwoordelijkheid een kader geschapen
door een conglomeraat van leidende beginselen die een belangrijke rol (moeten)
spelen in het milieurecht. Drie van deze beginselen willen we hier kort noemen,
namelijk het integratie-beginsel (principe 4), het voorzorgsbeginsel (principe 15)
en het beginsel dat milieu-effectrapportage moet worden uitgevoerd bij projecten
met belangrijk nadelige milieu-effecten (principe 17).
Deze drie als beginsel geformuleerde kernelementen van het milieurecht spelen
ook een belangrijke rol in het milieurecht van de Europese Unie, een andere,
nog belangrijkere internationale beïnvloeding van het Nederlandse milieurecht.
Het integratiebeginsel, dat inhoudt dat eisen van milieubescherming geïntegreerd
moeten worden in de andere beleidsterreinen, is naar Europees recht vooral op
Europees niveau van belang (art. 130R, tweede lid EG-Verdrag), maar is voor de
realisering van de milieubeleidsdoelstelligen even geldig op nationaal niveau. De
milieudoelstellingen kunnen alleen bereikt worden als deze óók middels het
landbouwbeleid, het energiebeleid, het economische beleid en het beleid inzake
verkeer en vervoer nagestreefd worden. Het realiseren van deze zogenaamde externe integratie is niet alleen een van de lastigste, maar ook een van de belangrijkste opgaven voor het milieubeleid.
Het voorzorgsbeginsel is met het Verdrag van Maastricht eveneens als beginsel in
art. 130R van het EG-Verdrag opgenomen.11 Dit beginsel kan gezien worden als
een verdere uitwerking van het preventiebeginsel. Milieumaatregelen moeten
10
11

Zie Kamerstuk 22 031.
Over de beginselen in het EG-Verdrag zie H.G. Sevenster, Milieubeleid en gemeenschapsrecht, Deventer 1992, p. 100-143 en 406-411.
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gericht zijn op het voorkomen van milieubederf, maar moeten ook tijdig genomen worden, zelfs vóórdat overduidelijk vaststaat dat schade zal optreden. Onzekerheid over de gevolgen voor het
milieu van een bepaalde activiteit mag geen aanleiding zijn om geen eisen te stellen aan deze activiteit. Vaak immers zal schade niet meer kunnen worden voorkomen, indien de gewenste zekerheid is verkregen (meestal heeft de schade zich
dan al geëffectueerd).
In het ontwerp voor een EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de IPPC-richtlijn) spelen zowel het integratie-beginsel
als het voorzorgsbeginsel een belangrijke rol.12 Met deze richtlijn wordt beoogd
de vergunningverlening aan inrichtingen die vervuiling van lucht, water of bodem kunnen veroorzaken in de lidstaten te harmoniseren.
In ons land voldoet de Wet milieubeheer voor het grootste deel reeds aan deze
ontwerp-richtlijn. De Wet milieubeheer heeft om te beginnen gezorgd voor een
vergaande integratie op milieurechtelijk terrein. Bij het nemen van besluiten over
plannen en vergunningen is een integrale afweging van alle relevante milieubelangen in beginsel gegarandeerd, aangezien met alle milieurelevante aspecten rekening mag worden gehouden. En waar toch nog twee vergunningen naast elkaar zijn blijven bestaan, zoals in het geval van de Wet milieubeheervergunning
en de vergunning op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, is in
de beide wetten een, overigens nogal ingewikkelde, afstemmingsconstructie opgenomen die het mogelijk moet maken dat in de praktijk toch een integrale afweging plaatsvindt. Ook moeten op grond van de Wet milieubeheer aan vergunningen voorschriften worden verbonden, die de nadelige gevolgen, die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, voorkomen of zoveel mogelijk beperken (art. 8.11, derde lid, Wet milieubeheer). Het voorzorgsbeginsel geeft aan
deze bepaling nader inhoud.
Ook het derde voorbeeld uit de Verklaring van Rio, het beginsel van de milieueffectrapportageverplichting bij projecten met belangrijk negatieve gevolgen voor
het milieu, toont de toenemende internationalisering van het milieurecht aan. De
EG kende al een richtlijn inzake milieu-effectrapportage en ook de Wet milieubeheer bevat een uitgebreide regeling inzake de beoordeling van milieu-effecten
bij de uitvoering van bepaalde projecten. Doel hiervan is het milieubelang tijdig
in de besluitvorming te integreren en tijdig de milieu-effecten te leren kennen,
zodat eventueel gekozen kan worden voor milieuvriendelijkere alternatieven.
Opvallend is dat landen in Oost-Europa het opzetten van een systeem van milieu-effectrapportage als één van de voornaamste onderdelen van het milieurecht
zien en daarbij vaak de EG-richtlijn als uitgangspunt nemen.
We hebben hier slechts drie, zij het belangrijke, internationale ontwikkelingen
genoemd om aan te geven hoe juist het milieurecht en milieubeleid beïnvloed
wordt door ontwikkelingen in een groter dan nationaal verband. De grensoverschrijdendheid van veel milieuproblemen, de invloed van (het ontbreken van)
12
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COM(93) 423, Pb. EG C311, p. 6. Zie over deze richtlijn J.M. Verschuuren, Europese eisen aan de
integrale milieuvergunning, M en R 1993, p. 104-109.
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milieumaatregelen op het economische verkeer, én de omstandigheid dat veel
landen voor dezelfde problemen staan en naar dezelfde oplossingen zoeken, zijn
hier oorzaken van.
Tot slot van deze paragraaf moet nog gewezen worden op de groeiende betekenis van het EU-recht voor het Nederlandse milieurecht en milieubeleid. Enkele
van de hiervoor gegeven voorbeelden (de richtlijn inzake m.e.r., de IPPCrichtlijn) illustreren deze ontwikkeling. De verhouding tussen het Europese en
het Nederlandse milieurecht is in de praktijk echter vaak geen probleemloze relatie. Nogal eens zijn Europese richtlijnen onjuist of onvolledig in het nationale
recht geïmplementeerd. In een aantal gevallen heeft de rechter daardoor rechtstreekse werking van richtlijnen moeten aannemen. Dat kan overigens alleen indien de richtlijnen onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig bepaald zijn. Een
goed voorbeeld van de problemen die dan ontstaan biedt de op onderdelen onvolledige implementatie van de m.e.r.-richtlijn. Na diverse rechterlijke uitspraken
waarbij rechtstreekse werking is aangenomen is uiteindelijk tot wijziging van de
wet overgegaan.
Anderzijds kan het op nationaal niveau totstandbrengen van regelgeving die verder strekt dan de Europese normen tot spanningen leiden. In veel gevallen is
strengere regelgeving zeer wel mogelijk. Maar men zal dan rekening moeten
houden met het feit dat EU-recht hoger recht is en dat verderstrekkende regelgeving slechts mogelijk is voor zover het primaire en secundaire Europese recht
dit toelaat.13
4. Een stemloos milieu en de rol van de burger
Natuur en milieu nemen een bijzondere positie in het recht en in het overheidsbeleid. Het gaat namelijk om rechtsobjecten die wél een eigen intrinsieke waarde
vertegenwoordigen en als zodanig eigen belangen hebben, maar die deze niet zelf
kunnen verdedigen. Natuur en milieu hebben geen eigen stem.
Dat betekent dat mensen moeten opkomen voor deze belangen. Op grond van
verschillende overwegingen (bijvoorbeeld omdat zij zich verantwoordelijk achten
tegenover toekomstige generaties of omdat zij zich op religieuze gronden verantwoordelijk achten voor de schepping) kunnen burgers, al dan niet georganiseerd in milieu-organisaties, zich geroepen voelen om hun stem te verheffen ten
behoeve van het stemloze belang van natuur en milieu. Campagnes als die rond
de slogan 'Een beter milieu begint bij jezelf' dragen aan dit verantwoordelijkheidsbesef bij.
Het is dan ook de taak van de overheid (wetgever, bestuur en rechter), mede in
het licht van art. 21 van de Grondwet, om burgers in de gelegenheid te stellen
aan deze verantwoordelijkheid invulling te geven. De wetgever kan dit bijvoorbeeld doen door wettelijke inspraak- en rechtsbeschermingsprocedures te scheppen bij milieurelevante besluitvorming.
Ook tijdens UNCED is de rol van burgers benadrukt, wat onder andere in verschillende beginselen tot uitdrukking komt. Hoewel in de Verklaring van Rio
13

Zie Sevenster, a.w. en J.H. Jans, Europees milieurecht in Nederland, Groningen 1991.
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het primaat bij de overheid blijft liggen, wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en het belang van het betrekken van burgers bij de
besluitvorming.14
Dat het primaat bij de overheid ligt is niet vreemd. Ook de Staat moet optreden
als belangenbehartiger van natuur en milieu (zie art. 21 Grondwet). Mede gezien
de grote maatschappelijke ingrepen die nodig zijn om te komen tot een duurzame samenleving is de Staat de eerstaangewezene om de instrumenten die zij tot
haar beschikking heeft, voor dit doel in te zetten.15 De eerste verantwoordelijkheid voor het milieubeleid ligt dus bij de overheid, die randvoorwaarden schept
waardoor gewaarborgd wordt dat de belangen van natuur en milieu voldoende
juridische bescherming krijgen en dat burgers kunnen opkomen voor deze belangen. Individuele burgers, milieuorganisaties en doelgroepen zullen echter zelf
invulling moeten kunnen geven aan dit beleid en kunnen zo ook verder overheidsbeleid aanzwengelen. Milieu-organisaties kunnen bijvoorbeeld de afgifte van
vergunningen afdwingen, meepraten over plannen, bestuursdwang afdwingen et
cetera. Op deze wijze wordt controle uitgeoefend op het bestuur en kan invulling gegeven worden aan de eigen verantwoordelijkheid van een ieder voor de
bescherming van natuur en milieu.
Een dergelijke rol voor burgers en organisaties vergt, zoals gezegd, procedurele
waarborgen. De burger kan slechts opkomen voor het milieu als hem bij de wettelijke inrichting van milieu-procedures voldoende middelen zijn geboden om
voor dit belang op te komen. In de Nederlandse milieuwetgeving wordt daarom
grote waarde gehecht aan uitgebreide mogelijkheden van participatie en van
openbaarheid van besluitvormingsprocedures. Daarbij moet in de regel een stap
verder worden gezet dan in de doorsnee bestuursrechtelijke wetgeving het geval
is. Van belang is ook dat voldoende inzicht bestaat over te verwachten effecten
op het milieu van voorgenomen activiteiten. De procedure van milieueffectrapportage uit hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer moet ervoor zorgen
dat zorgvuldige en betrouwbare informatie aanwezig is, zodat met het milieubelang in de besluitvorming voldoende rekening kan worden gehouden. Het afwegingsproces bij de besluitvorming wordt zo doorzichtiger, zowel voor het betrokken bestuursorgaan zelf als voor alle andere betrokkenen. Zulke regelingen
ten aanzien van participatie, openbaarheid en milieu-effectrapportage zijn geen
Nederlandse specialiteiten. Hoewel de Nederlandse wetgeving op onderdelen
soms - dus niet altijd - een wat intensievere regeling kent, vindt men in de milieuwetgeving van landen die een milieubeleid voeren dat enigszins aan de maat is,
overeenkomstige regelingen.16

14
15
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M.n. beginsel 10, maar vanuit een wat breder perspectief ook 5, 20, 21 en 22.
Zie J.M. Verschuuren, De zorg van de overheid en het recht van de burger, M en R 1994, p. 79-85
en J.M. Verschuuren, Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu, Zwolle 1993, m.n. p. 19
e.v.
Zie Brussaard e.a (red.), a.w., m.n. p. 63 e.v., Michiels, a. w. en Verschuuren, Het grondrecht op
bescherming van het leefmilieu, a.w.
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5. Vrijwillige maatregelen van potentiële vervuilers
Een van de interessantste recente ontwikkelingen op milieuterrein vormen de
initiatieven die potentiële vervuilers vrijwillig nemen om milieu-aantasting tegen
te gaan of te verminderen. In plaats van te reageren op overheidsbeleid of regulering probeert men pro-actief zelf oplossingen te vinden voor milieuproblemen. Dat leidt tot boeiende en zinvolle initiatieven, waarvan wij er enkele
noemen.
Veel bedrijven zetten milieuzorgsystemen op die bedrijfsmatige, organisatorische
en administratieve voorzieningen bevatten die het mogelijk maken dat milieudoelstellingen in een bedrijf kunnen worden bereikt. Tussen overheid en bedrijfsleven is de afgelopen jaren een groot aantal convenanten gesloten die afspraken bevatten over producten, proces-emissies en energiebesparing. Bij de Stichting Milieukeur kunnen producenten hun producten voorleggen teneinde een
milieukeur te verwerven. Een milieukeur maakt het publiek duidelijk dat een
product aan hoge milieu-eisen voldoet. En in het kader van de zogenaamde
BSB-operatie probeert men via provinciale stichtingen te komen tot een vrijwillige sanering van verontreinigde bedrijfsterreinen.17
Deze ontwikkelingen zijn zeer waardevol. Door zelf maatregelen te nemen kunnen de betrokkenen in eigen huis orde op (milieu)zaken stellen. Dat kan veel
aantrekkelijker zijn dan wanneer door een buitenstaander, de overheid, regels
worden opgelegd. Wie kent een product of een bedrijf immers het best? Dat zijn
zonder enige twijfel de producent en het bedrijf zelf. Daar komt bij dat de overheid soms ook maar ten dele over de kennis beschikt om tot enigszins adequate
overheidsnormering te komen.
Het is dan ook geen wonder dat de overheid deze ontwikkeling sterk toejuicht
en bevordert. In allerlei documenten wordt door de overheid gewezen op de
eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Verder probeert men meer en
meer in overleg oplossingen te vinden voor de deksels lastige milieuproblemen.
De vele convenanten zijn hiervan een illustratie. In het Nationaal Milieubeleidsplan 2, Milieu als maatstaf, wordt nadrukkelijk een verschuiving aangegeven van
regulering van bovenaf naar zelfregulering binnen kaders. De overheid stelt algemene milieudoelstellingen vast, de taakstellingen van doelgroepen worden in
een open planningsproces in overleg met de doelgroep vastgelegd. Het realiseren
van deze taakstellingen is de verantwoordelijkheid van de doelgroep, die door
zelfregulering kan aangeven hoe zij in eigen verantwoordelijkheid haar taakstelling wil realiseren en op welke wijze zij haar gedrag wil regelen. Op termijn zou
de overheid zich wat meer kunnen beperken tot het stellen van kaders en het
bieden van faciliteiten.18

17

18

Voor een uitvoerigere beschouwing over deze initiatieven en de mogelijkheden van zelfregulering op
milieugebied zie P.C. Gilhuis, Zelfregulering en het milieu, in: Ph. Eijlander e.a. (red.), Overheid en
zelfregulering, Zwolle 1993, p. 71-86. Daar vindt men tevens verdere literatuur over de genoemde
voorbeelden. Voor de BSB-operatie, een uitvloeisel van het rapport van de zgn. Commissie-Oele,
Commissie bodemsanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, 's-Gravenhage 1991, zie J.H.G. van
den Broek, De nieuwe bodemsaneringsregeling, M en R 1993, p. 410-421.
NMP-2, a.w., p. 7-8.
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Voor de overheid is dit natuurlijk een ideaal scenario: bewust geworden van de
gevolgen die het bedrijfsmatig handelen heeft voor het milieu gaat het bedrijfsleven vrijwillig over tot de door de samenleving gewenste milieumaatregelen. Het
klinkt zo idyllisch dat dit scenario haast al daarom vragen oproept. Welke belangen heeft het bedrijfsleven bij het nemen van deze vrijwillige maatregelen? Die
vraag wordt nog wat prikkelender wanneer we in herinnering roepen (zie paragraaf 3) dat de effectiviteit van de klassieke, dwingende wetgeving (die men momenteel 'command and control-wetgeving, pleegt te noemen) in de regel maar
beperkt is geweest. Waarom zou het bedrijfsleven vrijwillig wel datgene doen
waartoe het onder dwang niet of maar schoorvoetend overging?
Hoe zinvol zelfregulering in een aantal opzichten ook kan zijn, het benadrukken
van deze weg voert ons niet naar de toverwereld van Euro Disneyland. Zelfregulering door het bedrijfsleven zal niet op basis van ethische overwegingen, maar
alleen op basis van een duidelijk eigen belang tot stand komen. Impulsen van
buitenaf zijn daarvoor nodig. Het kan daarbij om marktprikkels gaan (bijvoorbeeld de bewuste consument die milieuonvriendelijke producten niet meer wil
afnemen of het imago van het bedrijf). Ook de verwachting dat de overheid tot
(strengere) regelgeving zal overgaan indien men op vrijwillige basis geen actie
onderneemt, kan leiden tot zelfregulering. Verder kan ook het wettelijk regime
ter zake van milieu-aansprakelijkheid eigen initiatieven bevorderen.
De zorg voor het milieubelang kunnen we daarom niet geheel aan het particuliere initiatief overlaten. Zelfregulering op milieuterrein is ingewikkelder dan op
andere beleidsterreinen omdat de primaire belangen van individuen en groepen
door de bank genomen aanzienlijk van het algemeen milieubelang verschillen.
Dat hangt samen met het eerder genoemde stemloze karakter van het milieu.
Slechts sporadisch zal een milieu-aantasting samenlopen met de aantasting van de
rechten van natuurlijke of rechtspersonen. Zelfregulering op milieurechtelijk terrein zal daarom geconditioneerde zelfregulering moeten zijn en binnen globale,
in wet en beleid te stellen, randvoorwaarden plaats moeten vinden. Bovendien
zullen burgers en milieuorganisaties zoveel zicht op het geheel moeten kunnen
houden, dat zij een waakhondfunctie kunnen blijven vervullen.
Ook in het NMP-2 wordt erkend dat zelfregulering binnen kaders plaats moet
vinden. Het bezwaar tegen de benadering in dit plan is dat men wel buitengewoon vaag blijft over de vraag welke kaders dat dan moeten zijn en welke taken
en verantwoordelijkheden precies aan doelgroepen worden overgelaten en welke
blijven berusten bij de overheid. Zelfregulering mag niet leiden tot vrijblijvendheid en vereist een precisering van verantwoordelijkheden.19
Het vinden van een evenwicht is geen eenvoudige zaak. Toch blijkt keer op keer
dat dit in de praktijk het springende punt is. Het bedrijfsleven vindt milieuzorg in
bedrijven bijvoorbeeld in beginsel een interne aangelegenheid en staat nogal afwijzend tegenover de invoering van een verplicht milieuverslag, waarin grotere
bedrijven hun belangrijkste milieugegevens - ook voor derden - zouden moeten
bekend maken.20 Voor de overheid vormt zo'n verslag juist een belangrijk schar19
20
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nierpunt in een systeem waarin naast grotere vrijheid wel op hoofdlijnen verantwoording moet worden afgelegd. Van geheel andere aard zijn de problemen bij
de vrijwillige bodemsanering in het kader van de BSB. Doordat onvoldoende
duidelijk is wat de voordelen van een vrijwillige sanering zijn boven de wettelijke procedure van een gedwongen schoonmaak op basis van een saneringsbevel,
lijkt de vrijwillige sanering niet goed op gang te komen.21
Bij het zoeken naar dat evenwicht worstelt de overheid met een groot dilemma.
Enerzijds beseft men dat alleen in overleg, in netwerkachtige verbanden creatieve
oplossingen voor de problemen gevonden kunnen worden. Anderzijds moet de
overheid niet zo zeer in deze horizontale structuren verwikkeld raken dat convenantsafspraken of zelfreguleringsarrangementen te vrijblijvend worden. Kan dat
eigenlijk wel, een enerzijds onderhandelende overheid die anderzijds, wanneer
nodig, toch weer zelf normen oplegt en handhaaft? En als zo'n overheid met
twee gezichten mogelijk is, zullen de verticale maatregelen van de overheid met
het strenge, klassieke gezicht, dan in tegenstelling tot vroeger wel effectief blijken
te zijn? Het zijn vragen die gemakkelijker zijn te stellen dan te beantwoorden.
Het antwoord op deze vragen bepaalt echter de potentie van de moderne sturingsvormen op milieugebied.
6. De toekomst van de milieuwetgeving
In deze bijdrage hebben wij in vogelvlucht een aantal ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse milieuwetgeving bekeken. Wij constateerden dat de
eerste generatie milieuwetten niet het gewenste resultaat heeft gehad. Inmiddels
zijn er voor een deel verbeteringen te constateren. De integratie van belangrijke
delen van de milieuwetgeving in de Wet milieubeheer heeft een eind gemaakt
aan de te sectorale opzet van dit wetgevingscomplex. Het ruime toetsingskader
van de Wet milieubeheer zorgt ervoor dat bij beslissingen met alle milieurelevante aspecten rekening kan worden gehouden. De wet maakt ook een wat flexibelere inzet van instrumenten mogelijk. Het blijft overigens de vraag of de mogelijkheden van flexibilisering ver genoeg gaan. Vooral bedrijven die op zoek zijn
naar milieuvriendelijker processen en producten moeten geen nodeloos gedetailleerde wetgeving op hun weg vinden.
Op onderdelen valt voor een verdere integratie het nodige te zeggen. Zo zou
een uniforme regeling voor stoffen en producten op termijn wenselijk zijn. Integratie is echter geen doel in zichzelf. Het netto-effect kan bovendien gering zijn
wanneer een Nederlands streven tot integratie niet zou aansluiten bij ontwikkelingen op EU-terrein.
Voor de verwezenlijking van de milieudoelstellingen lijkt de verbetering van de
effectiviteit van de wetgeving belangrijker. Uitvoering en handhaving zijn nog
altijd de achilleshiel van de milieuwetgeving. De wetgeving zou zich voorts, waar
mogelijk, moeten richten op de introductie van instrumenten die stimuleren tot
gedragsverandering. Er zal verder een goede afstemming moeten plaats vinden
tussen het zelfreguleringsspoor en dat van de wetgeving. Het niet goed aansluiten
21

A.C.J. van Aalst, Juridische aspecten van vrijwillige sanering van bedrijfsterreinen in eigen beheer,
doctoraalscriptie KUB, Tilburg 1994.
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van beide reguleringsvormen kan leiden tot fricties en tot gevolg hebben dat zinvolle initiatieven in het vrijwillige spoor stokken. Er moeten daarom voldoende
wissels worden aangebracht.22
De toekomst heeft meestal vele verrassingen in petto. Eén ontwikkeling lijkt
evenwel vrijwel risicoloos voorspeld te kunnen worden: de reeds bestaande en in
deze bijdrage gesignaleerde invloed van het internationale en het EU-recht op
het Nederlandse milieurecht zal verder toenemen. De wetgever doet er daarom
verstandig aan om de ontwikkelingen op bovenlokaal niveau scherp in het vizier
te houden.

22
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Zie Gilhuis, Zelfregulering en het milieu, a.w., p. 84-85.

1.6 Principles of Environmental Laws Emerging
from Rio: Implementation by States
(1995)
CO-AUTEUR: J.M. VERSCHUUREN

1. Introduction
The documents that emerged from the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992 pave the way for the development of environmental policy and law for the coming years. It is not difficult to make critical remarks on the status and the contents of the documents (i.e.
they are not legally binding and leave much room for states to give priority to
economy over ecology). This however is not very fruitful. UNCED can only be
seen as a starting point and a stimulus for the further development of national and
international environmental law.
UNCED-documents mainly aim at encouraging national authorities to carry out
the goals that ultimately must lead to a sustainable society. For the State legislator
principle 11 clearly states that he shall enact effective environmental legislation.
In this paper we will address the question whether the Declaration itself gives a
lead for the national legislator when carrying out this task. Does the emphasis that
UNCED has laid on principles of environmental policy and law have to reflect in
national law? What are the advantages and the disadvantages of the inclusion of
principles of environmental law in national environmental legislation?
To answer these questions we first will have a look at the principles that have
been laid down in the Declaration. After a brief look at the legal status of the
principles, we will discuss the possible meaning of the principles for national environmental law by giving some examples from Dutch environmental law. We
will end with some conclusions concerning the role of general principles of environmental law within the mostly very technical national environmental statutes.
Discussions of the role of more generally put regulations in Dutch environmental
law are now in full swing,1 and it is interesting to link these discussions to the
UNCED-approach to reach a sustainable development.

1

An example: instead of prescribing in great detail for every environmental statute the goals
that have to be reached in permits) plans etc., the legislator could also give some general principles the
permits, plans etc. have to comply with (such as precautionary principle, principle of granting highest
possible protection).
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2. Principles of environmental law as defined by UNCED
The Rio Declaration consists of a preamble and no less than 27 principles.2 The
first principle acknowledges the right of every human being to live in a health
environment. Compared to the Declaration of Stockholm of 1972,3 this right
has been put rather reservedly: we are entitled to a healthy and productive life in
harmony with nature. Using the wards “to be entitled to" instead of "to have a
right to" shows that the participating states were unwilling to grant individual
rights to everyone, rights that could have lead to a better legal protecting of the
interests of individuals before national courts. Most principles are phrased as duties for national authorities, and not as rights for individual people or NGO's, and
are therefore not easy to be enforced. The only right that has been put as an individual right is that of principle 10: (...) At national level each individual shall
have appropriate access to information concerning the environment that is held
by public authorities (...) and the opportunity to participate in decision-making
processes. The right to information and to participation is therefore acknowledged by the Rio Declaration. In this way the right to environmental protection
for individual people slowly starts to emerge from international law, especially
now, according to the same principle, states shall provide effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy to all citizens.
In the next paragraph more remarks will be made on the subject of enforcing
principles before national courts.
Not all of the principles of the Rio Declaration are of much legal importance.
Such principles as nrs. 24 and 25 on the relation between war and peace and the
environment are of political importance in international relations, but their influence on national environmental law is almost nil. Some principles do have national political importance, but the consequences for national environmental law
are few, at least as far as western industrialised states are concerned. The principles that stress the role of women and of the youth in environmental management (nrs. 20 and 21) can be of interest for certain policy-issues (e.g. education,
information), but legally the law applies equally to all people.
Many other principles concern the relationship between states. Cooperation is
the keyword here. The preamble already sets out the goal for future international
environmental law: establishing a new and equitable global partnership through
the creation of new levels of cooperation among states, key sectors of societies
and people. In the principles 18 and 19 notification duties have been laid down.
States have to warn other states of any natural disasters or other emergencies that
are likely to produce sudden harmful effects on the environment, and they have
to provide those other states, in a prior and timely manner, with relevant information concerning adverse transboundary environmental effect. Such duties to
notify other states are well accepted in international environmental law. The
Espoo-convention on environmental impact assessment in transboundary context
(1991) and the Helsinki treaty on transboundary effects of industrial accidents
(1992) are but two recent examples. Also the recent proposal for the important
2
3
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EC-directive on Integrated Pollution Prevention and Contral4 obliges member
states to control activities with transboundary environmental effects. Information
on projects that can have serious transboundary effects on the environment has to
be shared with the other state at the same time it is published for national purposes. On the basis of this information both states have to start talks on the project.5
It is also needed to transfer technology in order to create a sustainable development in all states (principle 9); especially less technically developed states should
benefit from this. As far as economical development is concerned, principle 12
stresses the importance of an open international system without trade barriers.
States are discouraged to take unilateral measures to reduce damage to the environment. States however, may find themselves confronted with a dilemma here.
International consensus can not always be reached, and individual states may
want to take unilateral measures anyway, in order to prevent environmental
damage at the earliest possible stage. Although an international approach often is
best suited to realIy address problems, at least those that are transboundary or
global,6 unilateral action may be needed, e.g. to comply with the precautionaryprinciple. Principle 11 clearly states that differences in environmental standards
may differ from state to state because of unwarranted economic and social costs.
On this subject the Rio Declaration is contradictory. Also unilateral actions may
trigger international negotiations, as we have often seen in European environmental policy and law. Unilateral actions therefore cannot be entirely ruled out,
although EC- and GATT-regulations impose limits on such actions.
A group of principles that are of great importance for the development of national and EC-environmental law are those that give clear instructions to states as
to how they should legally address environmental problems. States should enact
effective environmental legislation (principle 11), in which they should apply the
precautionary approach (principle 15). This means that permits and other legal
instruments have to prevent or minimise environmental damage which is likely
to occur. Lack of full scientific certainty cannot be used as a reason to postpone
measures. Scientific certainty may come too late to solve the problem! The precautionary principle has also been laid down in the Art. 130R (2) of the ECTreaty.7
Secondly environmental impact assessment is required for proposed activities that
are likely to have a significant adverse impact on the environment and that are
subject to a decision of a competent national authority (principle 17). As environmental impact assessment is already being applied in many countries, not in
the least because it is required by EC-directive 85/337, this principle is of little
importance for those countries. It is to be hoped that all other countries now also
4
5

6

7

COM(93) 423, OJ 93/C 311/06.
According to Art. 16 of the draft IPPC-directive, Art. 7 of directive 85/337 (environmental impact
assessment) has to be applied here.
Cf. principle 14 that encourages States to cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are
found to be harmful to human health.
For a closer look at the meaning of this principle, cf. § 4.3 and Andrea Williams and Jonathan Verschuuren, The implications of the precautionary principle in European environmental policy and law,
in: paradigms, The Kent journal of international relations, Vol. 7, nr. 1, summer 1993, p. 3042.
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set up a system of environmental impact assessment, as this instrument has proven
to be successful in bringing in the open the possible effects of planned activities
on the environment. Competent authorities and citizens involved can then draw
conclusions on a well founded basis.
The well known polluter pays principle has been laid down in principle 16, in
which states are also urged to promote the internalisation of environmental costs
and the use of economic instruments. Both principles may contradict, e.g. when
the internalisation of environmental costs in consumer products leads to higher
prices. However when at the same time products that are less harmful to the environment are cheaper, the consumer can switch to these products, which in the
end will stimulate producers to produce "green" products. The greening of the
economy however does not take place at great speed... Especially in countries
with an open economy and without much government interference in the market, it is difficult for national authorities to implement this principle.
One of the ways to make the polluter pay is by holding him responsible for the
costs of environmental damage (clean-up costs, but also costs for prevention of
damage to the environment). Principle 13 compels states to develop national liability-Iaw and other possibilities of compensation for the victims of pollution
and other environmental damage.
We now have discerned three categories of principles that we will further elaborate on in 4, especially from the point of view of the national legislator: how to
implement these principles in national law? The three categories hold principles
that concern: 1. individual rights, 2. international, 3. State duties. Before that, we
will have a short look at the legal status of the principles that have been laid
down in the Rio Declaration.
3. Legal status of the Rio Declaration
Law that is issued by the United Nations does not always excel in legal binding
force. As most UN-treaties, the Rio Declaration is seen as 'soft law'. Individual
citizens and environmental organisations cannot force national authorities to
comply with the Declaration, nor before national courts, nor before international
courts.
This however does not mean that the Declaration has no legal significance at all.
Firstly, the Declaration no doubt will play a role in the jurisprudence of the International Court of Justice. We have seen that the Court has no problem with
using 'softlaw' such as the Stockholm Declaration of 1972 when deciding on international environmental conflicts. The Nuclear Test Cases and, to a lesser extent, the recent Nauru-case are good examples of the willingness of the Court to
interpret international relations along the lines of important treaties, even if the
treaties lack a strict binding force.8
Secondly, states can commit themselves to the implementation of the Rio Declaration. The principles then can become an important part of national environmental policy and law. The EC and its member states have committed themselves to a rapid implementation of the principal measures agreed at UNCED.
8
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The Rio Declaration, Agenda 21 and the Statement of Forest Principles must be
integrated into the appropriate policies of the Community and its member states
as soon as possible.9 In this way, the Rio Declaration can be seen as an important
guideline for the further development of national and international environmental law. By no means must the UNCED-documents be considered to be unimportant because of the lack of binding force: they set out the beacons for future environmental law. The global consensus that was reached at Rio at the
principles, makes it hard for a state not to implement them!
4. Implementation of these principles in national law, the Netherlands
example
In this paragraph we will investigate how same of the above mentioned principles
can be implemented in national law. We will not deal with all principles, but
only with those that are relatively new in environmental law, or that are of great
importance for national environmental legislation. We will give some examples,
mostly stemming from Dutch environmental law, to show what the implications
of these principles can be.
4.1 Individual rights
As many other international treaties on the protection of the environment, the
Rio Declaration acknowledges the right of everyone to live in a healthy environment, not just for now, but [or future generations as well.10 Although these
rights have not been put as legally binding fundamental rights, the trend is clear:
living in a healthy environment is considered to be one of the most fundamental
rights of all. One might even call it the "mother of all fundamental rights" because without a clean and healthy environment, pursuing the other rights will be
de facto impossible.
But as long as the international community is not prepared to give the right to a
healthy environment the legal status it deserves, it is up to the national authorities
to make sure such a right becomes reality. In many constitutions some kind of
fundamental right to environmental protection has already been laid, although
these are often put as a duty for the State.11 Most fundamental rights to environmental protection have a double role:
1. they force the State to play an active role in the protection of the environment
(i.e. issue environmental protection legislation -cf. Rio-principle nr. 11-, execute
such legislation).
9

10

11

According to the council's resolution concerning the 5th Environmental Action Programme (OJ
1993, C 138/1) of 1 February 1993, Europe Doc. no. 1822 (3 February 1993).
Cf. the Declaration of Stockholm: Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate
conditions of life, in an adequate environment of a quality that permits a life of dignity and wellbeing, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and
future generations (principle no. 1).
For an overview, cf. A. Postiglione (ed.), 1I diritto all'ambiente, Roma 1986. For a more detailed look
at the constitutions of Germany, Switzerland, Austria and the Netherlands, cf. Jonathan Verschuuren,
Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu (with summary in English: The fundamental right
to environmental protection), Zwolle 1993.
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2. to enforce this State duty, they grant individual citizens and environmental
organisations certain elementary rights (i.e. access to public documents, to the
decision-making process and to the judiciary, cf. Rio-principle 10).
In the Netherlands procedural rights of individuals play an important part in environmental legislation. The Environmental Protection Act of 1993 (Wet milieubeheer) gives everyone the right to be heard and to raise objections against draft
decisions for permits. Everyone who has entered this process of public participation can also start proceedings before an administrative court, even when there is
no specific interest of the particular citizen at stake.12 Judicial review of decisions
by national authorities therefore is open to everyone. This actio popularis was
considered necessary because nature is voiceless and we have a responsibility towards nature and the environment, not only because it is in our interest and in
the interest of future generations that the environment is not spoiled, but also
because nature has an own intrinsic value that deserves our respect. Citizens must
be able to raise a voice for nature and for the environment.
Especially private environmental organisations thus play an important role in the
protection of the environment. They can monitor and participate in governmental decision-making processes, they can come up with data on the quality of the
environment, they can point at faults made by the government and can, by addressing the judiciary, either provoke further action by the authorities or try to
have a decision quashed.
Administrative courts can review almost all governmental actions against (environmental) statutes and against the constitution (the Dutch constitution declares
in the first chapter, which contains the fundamental rights that: The State is entrusted with the care to keep the land fit for human occupation and to preserve
and improve the environment, article 21). There is only one exception: statutes
can not be revised against the constitution. Parliament has to check whether statutes sufficiently implement the State duty as laid down in the constitution. In
practice judges in the Netherlands fully test whether governmental bodies (with
the exclusion of the legislator) have paid sufficient attention to environmental
interests (including those that concern the intrinsic value of natural objects).
4.2 International
Already since the famous Trail Smelter case (1941) it is clear that transboundary
effects of environmentally dangerous activities must be prevented from occurring.13 Consultation and notification have become important duties for states, that
can be enforced according to international law14 and national law.
A Dutch civil court recently hold that the State of the Netherlands was obliged
to confer with Belgian authorities on the Dutch plan to construct a new runway
12

13
14
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Even citizens from neighbouring countries have these rights, which especially is important for projects
with transboundary effects on the environment. Foreigners therefore can also participate in procedures
of environmental impact assessment.
Opinion of 11 March 1941, UNReports of International Arbitral Awards, vol. 3, p. 1938.
Such a duty can be seen as an international custom as defined by Art. 38 of the Statute of the International Court of Justice.
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at the airport of Maastricht, thus forcing aircraft to fly over Belgian territory
when approaching the airfield.15
These duties slowly find their way into national legislation. In the Netherlands,
regulation on environmental impact assessment for projects with transboundary
effects has recently been introduced in the Environmental Protection Act. The
Environmental Protection Act now has a detailed set of rules on notification and
consultation of foreign authorities when a planned project has serious transboundary environmental effects (articles 7.38a/7.38g). The competent authority
can only go ahead with the project after the minister of environment has informed them on the outcome of the bilateral talks. When reaching a decision on
the project itself, the competent authority is obliged to take the outcome of these
talks into account.
4.3 Duties for the State
The State is first responsible for environmental protection. Not just because of
the aforementioned voicelessness of nature and the environment, but also because
only by using State powers it is possible to steer the behaviour of people and
markets in a more sustainable direction. The strong emphasis on State duties in
the UNCED-documents do not lead to another conclusion.
States however do not have unlimited powers to impose measures to implement
UNCED-documents, i.e. to protect the environment. States must make environmental care to its foundation, but without a loss of democratic and constitutional guarantees. Protection of fundamental rights, access to information, public
participation and access to the judiciary all impose important limits on governmental action in the field of environmental protection (cf. § 4.1).1616 The Rioprinciples that are put as duties for the State further limit the freedom of national
authorities to fulfil their task of environmental protection: some of the goals that
have to be reached are set out in the UNCED-documents. The four principles
that hold duties for the State and that were dealt with in § 2 will now again be
reviewed.
Applying the precautionary principle has enormous consequences for much environmental legislation. To fully implement this principle the legislator has to see
to it that environmental damage that may occur, will be prevented. Since the
prevention of any emissions to occur will not always be possible in our modern
society (at least not without a fundamental change in our way of life and the
standard of living), the legislator will try to minimise emissions and the use of
non renewable sources by constructional or operational measures.
This is a clear break with many past environmental law, which only tried to reduce emissions by technical fixes and end of pipe measures.
Only when environmental problems are approached in an integral way can the
precautionary principle pay off. Such an integral approach is the main idea be15
16

Court of Appeal of The Hague 3 May 1990, AB 1991, 620.
This idea of an 'ecological constitutional democracy' was first worked out by M. Kloepfer, Auf dem
Weg zum Umweltstaat?, in: Kloepfer(ed.), Umweltstaat, Ladenburger Diskurs, Berlin/Heidelberg
1989. For a further elaboration cf. Jonathan Verschuuren, supra note 10.
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hind the aforementioned IPPC-directive of the EC: an overall approach must be
taken to prevent damage to the environment, with one permit for all pollutive
activities of a certain industry. These permits must also give rules on the use of
energy and raw materials, and on the waste-problems that arise. Therefore it is
necessary to review the entire cycle of the production in an installation. This implies that an integral approach is necessary ("Cradle to grave" principle): all activities with consequences for the quality of the environment should be regulated,
including the way an industry uses raw materials and energy (at the beginning of
the line), but also the amount of waste that is produced (at the end of the line).
The same integrated approach can be found in the Dutch Environmental Protection Act, that demands that permits give the "best possible protection for the environment as a whole, that reasonably can be given",17 where 'environment' has
to be described as broadly as possible to include ecosystems and natural values, for
example.
Emissions must be minimised from the beginning. According to the IPPCdirective this will be done by granting permits that impose a duty to use the best
available techniques to prevent or minimise emissions. This can lead to regulations which change process inputs, for example, by encouraging the use of nontoxic chemical as raw materials, which improve plant management (preventive
maintenance), which change the processes, equipment or technology used by
promoting clean technology, which make the recycling and re-use of materials
within a particular process obligatory, and which maybe even entail changes in
the design of products, which could, for example, eliminate the need for toxic
chemicals in the manufacturing process.
After a permit has been granted, the precautionary principle still plays its part.
Permits will have to be reviewed by taking account of any new risks or new
technologies. Fixed levels of pollution are thus insufficient for the regulation
process under the precautionary principle. Both the IPPC-Directive and the Environmental Protection Act of the Netherlands lay a duty on the government to
regularly review all permits.
Legal implementation of the precautionary principle is not limited to permits
only. The competent authorities also have to set up an elaborate system of environmental planning. Standards would have to be differentiated according to
dominant land use: natural, agricultural, urban or industrial. Without such planning, it will prove to be impossible to have a integrated vision on preventing
damage to the environment.
The need to conduct environmental impact assessments, as laid down in principle
17, can also be seen as a duty that arises from the precautionary principle. Authorities have to examine the possible future damage of a planned activity. Dutch
legislation on environmental impact assessment even goes one step further: the
planner also has to examine alternatives that have less an impact on the environment (another route or another site). This precautionary approach can have a
significant impact on the actual realisation of the proposed project.
Internalisation of environmental costs and the use of economic instruments (prin17
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ciple 16) is becoming a more and more important part of environmental legislation. In the Netherlands a new statute on environmental taxes was issued, with
taxes being levied for wastes, the use of groundwater, on the use of mineral oils
and on the use of uranium. Future taxes are being discussed for the agricultural
production of phosphates and nitrates and for the production of CO2 (an energytax). A system of tradable pollution rights or a permit market is not being considered, at least not on a national level. A permit market for the EC has, however,
been proposed.18 For all economic instruments we find that EC-law: imposes
limits on national activities in this field. European initiatives would therefore be
very much welcomed.
Finally some remarks on principle 13, imposing on states the duty to develop
liability law and compensation for the victims of environmental damage. In the
Netherlands, as in many other EC-member states, a system of strict liability was
introduced for certain kinds of environmental damage, such as damage caused by
waste sites or by dangerous substances. For other kinds of damage, normal liability law applies. Jurisprudence indicates a steady development towards a better
protection of the victims of environmental damage. Many problems however
remain, as it often is unclear who caused the damage or how the damage has to
be assessed (e.g. damage to natural values).19 Therefore the Dutch minister of environmental protection is working on a proposal to develop a compensation fund
for victims of environmental damage, who were unsuccessful in claiming the
damage from the polluter. Such a compensation fund, which already exists for
certain kinds of damage,20 must compensate for all kinds of environmental damage, varying from diseases to ecological damages.
5. The role of general principles in environmental law
Although the meaning of general principles of environmental law is often underestimated, we think that such principles have an important role to play in the
further development of environmental law.
Principles such as those that were included in the Rio Declaration (not necessarily only those) can be seen as guidelines for the legislator when enacting new legislation, for governmental bodies when executing statutes, and for judges when
testing governmental actions. By taking an integrated and precautionary approach
towards environmental problems, both the legislator and executive bodies can in
a better way prevent all possible damage to the environment. A high level of protection ("best possible protection") must be guaranteed. Procedural rights for everyone (i.e. participation, access to documents and to the judiciary) will stimulate
the government to actually give environmental interests the weight they deserve.
18

19

20

Cf. Marjan Peeters, Marktconform milieurecht? (with summary in English: Legal aspects on permit
markets), Zwolle 1992.
Cf. E.H. Hulst, Grondslagen van milieu-aansprakelijkheid (with summary in English: The fundaments
of environmental liability law), Arnhem 1993, and Gerrit Betlem, Civil liability for transfrontier pollution, London/Dordrecht/Boston 1993.
Some examples: the Japanese Pollution-related Health Injury Fund, the Dutch Air Pollutian Fund, the
U.S. Oil Spill Liability Trust Fund, the U.S. Deepwater Port Liability Fund. Cf. H. Boeken, Alternatives to liability and liability insurance for the compensation of pollution damages, in: TMA 1987/4,
p. 83-87 and 1988/1, p. 3-10.
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Case law in the Netherlands shows that the competent authority cannot lay environmental interests aside without a very strong motivation. The same holds for
procedural rules: authorities may not deprive individuals or organisations of their
right to information or participation, e.g. by avoiding legal decision-making procedures (the latter is the case when the government reaches a bilateral agreement
with the board of an industry on certain environmentally dangerous activities,
without applying the relevant environmental law).
To increase the meaning of general principles we would like to suggest the idea
of codification of the principles of environmental law in national environmental
protection statutes. In Germany the codification of several principles in the new
Environmental Protection Statute has recently been proposed (among these the
precautionary principle, the polluter pays principle and the principle, that the
state and citizens have to cooperate to protect the environment).21 In the Netherlands research is now being carried out on a similar proposal for the Environmental Protection Act. Individual rights (access to information, participation, access to the judiciary) and duties for the State can be laid down in a new first
chapter of this statute. But also general duties for individual people can find their
way into the statute. The Environmental Protection Act already says that (Article
1.1a): 'Everyone has to take sufficient care for the environment'. Such a duty to
care for the environment can be further elaborated with duties to prevent damage
to occur or to clean up spills that, despite preventive measures, did take place.
Such duties can facilitate legal actions by the authorities, but also liability actions
by victims of environmental damage.
General rights and obligations, and general principles of environmental law offer
a safety net for those situations that the law did not give explicit rules, and they
direct governmental bodies and citizens towards a sustainable society, or what we
may call an ecological democracy.

21
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ATTACHMENT: THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT
(DISTR.GEN.A/CONF. 151/5/REV.1, 13 JUNE 1992)

AND DEVELOPMENT

The United Nations Conference on Environment and Development, having met at
Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992, reaffirming the Declaration of the United
Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm 16 June
1972, and seeking to build upon it, with the goal of establishing a new and equitable
global partnership through creation of new levels of among States, key sectors of societies and people, working towards international agreements which respect the interest of all and protect the integrity of the global environmental development system, recognising the integral and interdependent nature of the Earth, our home, proclaims that:
Principle 1
Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are
entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.
Principle 2
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles
of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to
their own environmental and development policies, and the responsibility to ensure
that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
Principle 3
The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental
and environmental needs for present and future generations.
Principle 4
In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation
from it.
Principle 5
All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as
an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the
disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of the people of the world.
Principle 6
The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address
the interests and needs of all countries.
Principle 7
States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore
the health and integrity of Earth's ecosystem. In view of the different contributions to
global environmental degradation, States have common but differentiated responsi93
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bilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the
international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources
they command.
Principle 8
To achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, States
should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption
and promote appropriate demographic policies.
Principle 9
States should cooperate to strengthen endogenous capacity-building for sustainable
development by improving scientific understanding through exchanges of scientific
and technological knowledge, and by enhancing the development, adaptation, diffusion and transfer of technologies, including new and innovative technologies.
Principle 10
Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens,
at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities,
including information on hazardous materials and activities in their communities, and
the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and
encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and
remedy, shall be provided.
Principle 11
States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental
context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.
Principle 12
States should cooperate to promote a supportive and open international economic
system that would lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better address the problems of environmental degradation. Trade policy
measures for environmental purposes should not constitute a means of arbitrary or
unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade. Unilateral
actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country should be avoided. Environmental measures addressing transboundary or
global environmental problems should, as far as possible, be based on an international
consensus.
Principle 13
States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims
of pollution and other environmental damage. States shall also cooperate in an expeditious and more determined manner to develop further international law regarding
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liability and compensation for adverse effects of environmental damage caused by
activities within their jurisdiction or control to areas beyond their jurisdiction.
Principle 14
States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental
degradation or are found to be harmful to human health.
Principle 15
In order to protect the environment the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. where there are threats of serious or
irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.
Principle 16
National authorities should endeavour to promote the internalisation of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach
that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to
the public interest and without distorting international trade and investment.
Principle 17
Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for
proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.
Principle 18
States shall immediately notify other States on any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those
States. Every effort shall be made by the international community to help States so
afflicted.
Principle 19
States shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected States on activities that may have a significant adverse transboundary
environmental effect and shall consult with those States at an early stage and in good
faith.
Principle. 20
Women have a vital role in environmental management and development. Their full
participation is therefore essential to achieve sustainable development.
Principle 21
The creativity, ideals and courage of the youth of the world should be mobilised to
forge a global partnership in order to achieve sustainable development and ensure a
better future for all.
Principle 22
Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital
role in environmental management and development because of their knowledge and
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traditional practices. States should recognise and duly support their identity, culture
and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable
development.
Principle 23
The environment and natural resources of people under oppression, domination and
occupation shall be protected.
Principle 24
Warfare is inherently destructive of sustainable development. states shall therefore
respect international law providing for the environment in times of armed conflict
and cooperate in its future development, as necessary.
Principle 25
Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.
Principle 26
States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate
means in accordance with the Charter of the United Nations.
Principle 27
States and people shall cooperate in good faith and in a spirit of partnership in the
fulfilment of the principles embodied in this Declaration and in the further development of international law in the field of sustainable development.
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1.7 Experiences and Perspectives with Regard
to the Codification of Environmental Law
in the Netherlands
(1996)
Introduction
Any mention of the codification of environmental law in the Netherlands automatically involves a reference to the Environmental Protection Act (EPA) of
March 1, 1993.1 This Act regulates a wide range of environmental topics, which
is why it has become the principal Netherlands law on the environment.
Although there are clear similarities between the Netherlands Act and the impressive Flemish proposal for a Draft Decree on Environmental Policy, there are
also a number of differences between the two. The Flemish proposal for a draft
decree merely regulates a number of subject areas, such as environmental policy
agreements, environmental management within companies, safety measures and
the restoration of damage caused by pollution, water, soil and noise, which are
not featured in the Netherlands Act. The draft decree also makes express reference to the objectives and fundamental principles of environmental policy.
The codification of environmental law in the Netherlands proceeded by stages.
The process of deliberating on the manner in which, and the extent to which,
codification should take place has also been a gradual one. For the purpose of
codification, the "add-on" legislation technique was applied. This means that the
law comes into being over several stages. The first version of the law was not
intended to be the final version. The Environmental Protection Act will probably
continue to expand in the future.
In addition, codification has been strongly influenced by developments at the
policy level. Although a number of considerations of a purely legal nature also
played a part in integrating environmental legislation, codification was never an
exclusively legal affair. Once the principle of integration was adopted at the policy level, it was also deemed necessary to achieve integration at the legislative
level.2 This is why the normative aspects of environmental law have enjoyed
1

2

For an account of the history and development of the Environmental Protection Act, cf. W. Brussaard
et al. (eds.), Milieurecht (3rd ed., Zwolle 1993); F.C.M.A. Michiels, De Wet milieubeheer (2nd ed.,
Zwolle 1994); F.P.C.L. Tonnaer, Handboek van het Nederlands milieurecht (Utrecht, 1994); G.A.
Biezeveld, "De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gaat veranderen", M en R 1989, pp. 442452; L. Bomhof, De Wet milieubeheer bezien vanuit de rechtspraktijk (Alphen aan den Rijn, 1993);
J.G.H. Van den Broek, et al. De Wet milieubeheer in bedrijf (2nd ed., Deventer 1994); L.J.A. Damen, "De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne wordt een algemene (kader)wet voor de milieuwetgeving", BR 1990, pp. 237-254; Th.G. Drupsteen, "Twintig jaar milieuwetgeving, tijd voor bezinning", M en R 1990, pp. 194-201; P.C. Gilhuis, "De integratie van de milieuwetgeving in de
Wabm: een zinvolle onderneming?" in Ph. Eijlander et al. (eds.), Milieu als wetgevingsvraagstuk
(Zwolle, 1991), pp. 49-60; M.G. Hordijk, "Startsein voor ingrijpende veranderingen in de milieuwetgeving: het wetsvoorstel Vergunningen en algemene regels in de Wabm", Agrarisch recht 1989, pp.
393-402.
Although a number of commentaries written from a scientific perspective have accompanied the process of codification, the EPA was not based on any (inter- )academic draft: Act. The only exception is
the report compiled by the Task Force on Participation and Appeal concerning the Environment un-
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comparatively little attention. However, there currently appears to be a reversal
in this trend.
Developing the Environmental Protection Act
Until 1993, the Environmental Protection Act was called the General Environmental Provisions Act (GEPA). The sizeable expansion of the GEPA in 1993 was
accompanied by a change of name. Although this change of name appears to indicate a complete reversal of trends, the EPA tended to pursue the same line as
before. It is therefore appropriate to take a brief glance at the background to this
legislation.
The GEPA of 1980 constituted a reaction to the sectoral approach which had
been adopted in the Netherlands, as in many other countries, during the 1960s.
As a result of this sectoral approach, the administrative authorities acquired,
within a relatively short time, powers to tackle various aspects of environmental
policy. This was a significant factor during the initial stages of environmental policy. In the next few years, however, the less favourable aspect of the sectoral approach manifested itself. The system of environmental legislation which had thus
developed was not very accessible and in parts unnecessarily complex. It also
caused various demarcation problems between the various laws. These laws often
contained different approaches to general subjects without any substantive reason.
In addition, it was not possible to take sufficient account of the inter-related nature of environmental issues. Criticism levelled by both private industry and the
environmental movement more particularly against the procedures for issuing
environmental licences-led to the adoption of the GEPA.
Initially, the GEPA exclusively contained a limited number of harmonising provisions in relation to the procedure for issuing licences. The Act introduced uniform procedures for preparing decisions, raising complaints and lodging appeals
in relation to decisions which could be adopted on the basis of 13 sectoral laws
relating to licences and exemptions. At that time, the Act hardly contained any
substantive aspects, although it did institute co-ordinating provisions in cases
where two or more related applications for the awarding of licences had been
submitted. However, the GEPA was conceived from the outset as a piece of addon legislation. Subsequently a number of subject areas were incorporated into
the Act which, because of their general scope, would not be appropriate in the
sectoral laws, such as the rules covering the Central Council for Environmental
Health (CCEH)3 in 1981 and the rules concerning environmental impact assessments (EIA) in 1986.
During the 1980s, a change of course was adopted, especially under the influence
of two projects. In the Environmental Policy Integration Project,4 the emphasis
was on improving co-ordination in environmental policy. In legal terms, this was
translated into a plea for the integration of legislation. The general debate on de-

3
4
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der the direction of Prof W. Duk, Vomil, Verslagen Adviezen Rapporten 1976/34, 's-Gravenhage
1974, which markedly influenced the first version of the 1980 General Environmental Provisions Act.
This Council was subsumed into a new body, the Council for Environmental Protection, in 1993.
Parliamentary Papers, 1982-1983, 17931, No. 6.
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regulation was also a significant factor. The Action Programme for the Deregulation of Town and Country Planning and the Environment5 initiated the process
of slimming down and simplifying environmental legislation. As a result, it was
necessary for the GEPA to regulate, to a much greater extent than had initially
been intended, issues for which the environmental sectoral laws had previously
issued separate rules. Provisions of this type as contained in the sectoral laws were
to be repealed and replaced by a system of rules contained in the GEPA.
Thus a process of integrating and modernising environmental legislation was set
in motion as from the mid-1980s. To summarise the position, it can be stated
that an integral system of environmental legislation is a desirable objective for the
following reasons:
•

•

•
•

At the decision-making stage, all the relevant environmental aspects can
be weighed up. Compartmentalised thought processes, which result in
all attention being concentrated on one particular aspect-e.g. water, soil,
waste, chemical waste, etc.-are undesirable, and could even lead to a
situation in which environmental problems are shunted from one compartment to another. Integral legislation makes it possible to give a better
structure to key concepts of the Netherlands National Environmental
Policy Plans (NEPP and NEPP 2),6 such as sustainable development, energy saving and integral life-cyc1e management. The latter concept refers to efforts towards closing substance life cycles as much as possible,
and to keep the emission of residues and the production of residual
waste within acceptable bounds. The chain of raw material through production process, product, waste and emissions must be seen integrally in
life-cycle management.
Firms can be approached from a general perspective and by one single
administrative body. This will be of importance when, for example, the
firm concerned is developing an integral environmental protection system.
Citizens, firms and authorities are provided with a more straightforward
system of legislation.
Environmental legislation becomes easier to implement and enforce,
since demarcation problems between sectoral laws no longer exist.

On April 1, 1988, a chapter on financial provisions was incorporated into the
law. This made it possible to make redundant the financial provisions in seven
environmental sectoral laws. In 1990 there followed the adoption of a rule on
financial penalties, under which, in case of infringement, the administrative authorities are empowered to impose a financial penalty on the perpetrator. This
was only the first of a number of more drastic changes. On March 1, 1993, two
Acts came into effect which were to change the face of the GEPA considerably.
5
6

Ibid., No. 4.
National Environmental Policy Plan (NEPP), "Kiezen of Verliezen", Parliamentary Papers, 19881989, 21137 and National Environmental Policy Plan 2 (NEPP 2), "Milieu als maatstaf", Parliamentary Papers, 1993-1994, 23560.
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This is why the Act was renamed the Environmental Protection Act.
New features of the EPA were as follows:
•

an environmental licence for establishments which is in principle integral
(five existing licences and two exemption systems were amalgamated), as
well as the power to draw up general rules applicable to establishments;

•

a uniform system of enforcement, environmental policy plans and environmental programmes (which took the place of the planning schemes
which had previously been laid down in the environmental sectoral
laws), as well as a set of rules regulating environmental quality requirements and the Provincial Environmental Ordinance (which replaced
several existing by-laws).

Large parts of the existing environmental Acts were cancelled. In addition, the
long-standing Nuisance Act, which dated from 1875, was repealed. Barely a year
later, i.e. January 1, 1994, Chapter 10 was added to the Act, containing a comprehensive set of rules regarding waste. As a result, it was also possible to dispense
with the Wastes Act and the Chemical Wastes Act.
Future Prospects
Since that time, a number of changes of a less drastic nature have been made to
the Act.7 However, there is a major amendment in the offing. A draft law on
environmental reporting by firms is being prepared. The obligation to submit
environmental reports will apply to those categories of firms, designated by an
order in council, which are capable of causing serious damage to the environment. The environmental report must provide a true picture of the damage
which has been done to the environment by the firm in the course of the period
under review.8 In the longer term, provision was made for expanding the Act
with a few new chapters. This emerges from the 1990 provisional outline of the
ultimate shape of the Act.9 In its final version, the Act is to contain 22 chapters
and be structured as follows:
1. General
2. Advisory bodies
3. International matters (*)
4. Plans
5. Environmental quality requirements
6. Environmental zoning
7. Environmental impact assessments
8. Establishments
7

8

9
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For a survey of these, cf. H. Bierman, et al., "Kroniek natuur- en milieuwetgeving 1993-1994", M en
R 1995, pp. 14-22. See also below.
R. Van Gestel and J. M. Verschuuren, "Milieuverslaglegging en zelfhandhaving: een ovum novum in
de Wet milieubeheer", Regelmaat 1994, pp. 219-226.
"Notitie Instrumentarium, handhaving, uitbouw van de Wabm, Nationaal Milieubeleidsplan-plus",
Parliamentary Papers II, 1989-1990,21137, No. 22, pp. 26-30.
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9. Substances and products (*)
10. Waste
11. Other actions (*)
12. Measurement and registration requirements (*)
13. Procedures for licences and exemptions
14. Co-ordination
15. Financial provisions
16. Financial guarantees (*)
17. Measures relating to special circumstances
18. Enforcement
19. Provisions concerning public access
20. Appeals to the administrative courts
21. Other provisions
22. Final provisions
For those chapters denoted with a (*) no legislation has as yet been adopted.
There is some uncertainty as to whether this will be forthcoming.
In the first instance, it must be observed that this scheme was never intended as a
blueprint for the future. The structure indicated above should be a starting point
and a framework for the adoption of subsequent decisions on additions to the
Act.
Second, other factors have come into play, since the political wind has turned.
The Kok Cabinet, which took office in 1994, is, according to the coalition
agreement, seeking to reduce and simplify legislation. A project
entitled "The Operation of the Market, Deregulation and the Quality of Legislation" has been set in motion. Rules which prevent individuals from realising
their potential and which place unnecessary burdens on private industry are to be
reduced and simplified. Specific mention is made in this context to environmental legislation.10 Given such a climate, there appears to be little support for
continuing to add to the EPA. It is significant in this context that as yet, no bill
has been submitted relating to the chapter on substances and products.11
Some Observations
One of the chief characteristics of the codification of environmental law in the
Netherlands is the phenomenon of add-on legislation. This type of approach has
a number of obvious advantages. It is not necessary to carry out a comprehensive
amendment in one fell swoop. Those responsible for implementing the legislation tackle changes on a step-by-step basis, and can accustom themselves to these
changes gradually. From a political viewpoint it was also perhaps a good idea to
make changes over a number of stages. In the Netherlands, which has a political
culture based on consensus, proposals for radical reform are often short-lived.
10
11

Parliamentary Papers II, 1994-1995, 24036.
Cf. "Nota Product en milieu", Parliamentary Papers II, 1993-1994, 23562, and J.M. Verschuuren
(ed.), Productgericht milieurecht, Vereniging voor Milieurecht 1995-1, (Zwolle 1995).
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As is so often the case, these advantages go hand-in-hand with disadvantages.
Making constant changes over a great number of years can in practice diminish
the sense of involvement of those implementing the legislation. However, their
commitment is an essential ingredient in the successful implementation of the
new legislation. Without wishing to maintain that this sense of commitment has
now totally disappeared in the process of codification in the Netherlands, it must
be observed that the initial enthusiasm has cooled somewhat in practice.
The negative aspect of the add-on legislation method could also reside in the fact
that new ideas are constantly arising. Although the codification process in the
Netherlands has clearly benefited from the theories relating to sustainability and
integral life-cycle management, which are eminently appropriate but only appeared in the course of the 1980s, there exists the danger that new elements will
constantly be added to the moving train. On the one hand this can lead to delays;12 on the other hand, there is the risk that the rationale, structure and fundamental notions of the law will need to be changed radically.
If add-on legislation is to be used successfully, the foundations will need to be
laid when issuing the first version of the law, into which other subject areas can
be subsequently fitted without any difficulty. From the outset, the final version
which is being worked towards will need to be sufficiently clear. It is also important for the structure of the law and the range of concepts to be well conceived.13
Those responsible for codification in the Netherlands had initially tended to underestimate this aspect. This explains why the construction of the GEPA gradually developed some arbitrary characteristics. Although the problems which have
arisen should not be exaggerated, it must be observed that it was only when the
"Memorandum on the Range of Instruments, Enforcement, and Expansion of
the GEPA"14 which dates from 1990, that serious consideration was given to a
number of dangers which were associated with the process of add-on legislation.
Even though this Memorandum did not answer all the questions raised, it did
serve to give a clearer indication of the direction which needed to be followed.
In the process of codification, consideration is given to concrete expression of
those developments which have occurred in legislation and in the case law, as
well as to the unification, systematic ordering and simplification of legislation. In
addition to all these aspects, codification of the Netherlands environmental legislation in the EPA has also introduced a number of new features.
For one thing, the scope of the EPA is broader than that of the legislation which
it replaced. One of the reasons for this is that the notion of "the environment"
which is used in the Act has a wider context than the collective scope of those
instruments derived from the environmental sectoral laws which were integrated
into the EPA. Although it does not define the notion of "the environment" as
such, article 1.1 (2) states that one of the meanings of the concept of "protection
12

13

14
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See the warning expressed by the former Minister of Housing, Physical Planning and the Environment, J.G.M. Alders, at the conference held in 1991 on "The Environment as a Subject of Legislation:
the Challenges of the Environment as a Legislative Issue", in Ph. Eijlander et al. (eds.), Milieu als wetgevingsvraagstuk (Zwolle 1991), pp. 12-13.
Cf. on this subject, in a general sense, E.M.H. Hirsch Ballin, "Architectuur van wetgeving", in Kracht
van wet. Opstellen aangeboden aan Mr. W.J. van Eijkern (Zwolle 1984), pp. 91.
Cf fn. 10 above.
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of the environment" and "implications for the environment" must be the efficient
removal of waste, energy efficiency, the economical consumption of raw materials, and effects which relate to the traffic of persons and goods to and from the
establishment. As a result, the prevention of waste, energy efficiency, the economical use of raw materials, as well as the restriction of traffic to and from the
establishment can now be regulated in the licences and in the general rules on the
basis of the EPA.
Other innovations concern the wider possibilities of attaching conditions to the
granting of a licence,15 and the so-called "obligation to update" which is laid
down in article 8.22. The appropriate authority must check, on a regular basis,
whether the existing licences, as well as the conditions attached to them, remain
adequate in the light of the state of the environment and the technical means of
protecting the latter. Where this proves not to be the case, the licence must be
amended or withdrawn.
In order to have a proper understanding of this matter, it must also be pointed
out that the EPA has not resulted in the total integration of environmental legislation. Although the EPA covers a very considerable area of environmental law,
it does not regulate the latter in its entirety. Even in the area of environmental
protection, there exist a number of laws in addition to the EPA, such as the Soil
Protection Act, the Noise Nuisance Act, the Air Pollution Act, the Environmentally Hazardous Substances Act, the Nuclear Energy Act, and the Pesticides Act.
Although they were, generally speaking, considerably reduced by the adoption of
the EPA, these laws continue to regulate a number of major subject areas.
The integration of environmental legislation into the EPA does not cover either
the rules on the protection of nature or on water. In the area of nature conservancy, efforts are being made to integrate legislation by means of a future law on
flora and fauna, as a result of which legislation on the protection of species,
which has been extremely disparate up to now, will be subsumed into one law.16
A new Nature Conservancy Act is also in prospect.17 Drafting this law is quite an
enterprise, which may be the reason why the advantages of integrating the nature
conservancy legislation into the Environmental Protection Act have so far hardly
been discussed.18 Clearly, it has blithely been assumed that integration was not
desirable here. In relation to the legislation on water, on the other hand, it was
only after a lengthy debate19 that it was decided not to proceed to the integration
of the planning and licensing system drawn from both sets of legislation, but to
restrict the exercise to introducing a number of coordination mechanisms.
It must also be observed that, in addition to these co-ordinating mechanisms
(which will be discussed further below) , the EPA also consolidated the functioning of the existing legislation on the protection of nature and water, as well as
15
16

17

18
19

Cf art. 8.11-8.15.
Parliamentary Papers II, 1992-1993,23147. Cf. on this subject, Chr. Backes and A.J. Cnoop Koopmans, "Flora-en faunawet", Vereniging voor Milieurecht 1993-3, (Zwolle 1993).
Parliamentary Papers II, 1993-1994, 23850. Cf. on this subject W. Brussaard and J.H. Jans, "Naar een
nieuwe Natuurbeschermingswet", Vereniging voor Milieurecht, 1994-2,(Zwolle 1994).
For a discussion on this subject, cf. "Milieu als wetgevingsvraagstuk", op. Cit. pp. 49-75.
Cf. Brussaard et al., op. cit., pp. 116-118, and Michiels, op. cit., pp. 44-46, which also features further
literature on this subject.
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complementing these Acts in certain areas. An example of this is the obligation to
designate, in national or provincial environmental policy plans, those areas which
require special protection. Under article 4.9(4) of the EPA, every provincial environmental policy plan must indicate those protected natural monuments and
areas which are designated as "wetlands" in the implementation of the Ramsar
Convention.
From the above, it appears that the EPA is not automatically the best framework
for integration in relation to every environmental area. In some cases other integration frameworks are just as suitable, and in some cases even more suitable,
than the EP A. When engaging in codification of environmental law, therefore,
it is appropriate to give timely consideration to the question as to what is the
context in which a particular subject area can best be regulated. In some cases, a
different framework for integration was opted for in the Netherlands. It was obvious that the best place for legislation relating to the liability for dangerous substances was the Civil Code (CC), which regulates tort liability in general.20
Another example is the General Administrative Law Act (GALA) which entered
into effect on January 1, 1994, and in which general issues of administrative law
have been codified. The adoption of the GALA has caused a number of changes
to be made in the EPA. Rules relating to the procedures for granting licences and
exemptions, contained in Chapter 13 of the EPA, have almost entirely been cancelled; Chapter 20, dealing with appeals, has been adjusted. Although the regulation of these subject areas in the GALA did not give rise to any controversy, it
was painful to note that the Environmental Protection Act, which had entered
into effect on March 1, 1994, was amended in a number of important respects
after so short a space of time. In general terms, it must also be observed that,
when environmental law was being codified, it was only very late in the day that
account was taken of this codification of administrative law, with which it
was in conflict.21
The choices to be made are not always as easy as they were in the case of the CC
or the GALA. If one considers legislation in such related policy areas as the legislation on water, town and country planning, or product quality, it is possible to
make out a case for integrating such legislation in any of these systems, depending
on the angle from which one approaches the question. To the argument that, for
example, all issues relating to water should be regulated in the water legislation, it
would be possible to raise the counter-argument that all environmental issues,
even those concerning water, have their proper place in environmental legislation. Integrating rules into one single Act can lead to the severing of important
links with the other policy area.
Where obstacles are encountered while integrating legislation into one set of
laws, co-ordination can sometimes provide a happy medium.
The separate powers remain, and several decisions are taken. However, the manner in which these powers are exercised is co-ordinated by means of linking the
20
21
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Art. 6:175-6:184 of the CC.
Cf. G.H. Addink, "De verhouding tussen algemene hannoniserende wetten, in het bijzonder de toekomstige Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne", in G.H. Addink, et al., Tussen eenheid en verscheidenheid (Zwolle 1988), pp. 47-82, and P.C. Gilhuis, Milieurecht op weg naar de jaren negentig (Zwolle 1989), pp. 6-16.
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various procedures.22
Those responsible for codification in the Netherlands sometimes opted for this
solution. This is why we encounter several co-ordination mechanisms in the
EPA. At the planning level, for example, provision is made for a co-ordination
mechanism in relation to the making of decisions on plans in the area of water
management, town and country planning, and environmental policy. In broad
terms, the legislation provides that, whenever any of these three plans is being
drawn up, mention must also be made of the extent to which mutual adjustment
has been carried out with the other policy areas. If it is necessary to revise the
other plans (which have been adopted on the basis of another law), an indication
shall be given as to the extent to which and the time limit in which, this plan will
be revised.23
At the licensing level there are also co-ordination mechanisms, such as those
which relate to the Environmental Protection Act licences and licences granted
on the basis of the Pollution of Surface Water Act (PSWA: following a lengthy
debate, this licence was not, for the time being, integrated in the EPA licence).
This complicated mechanism ensures that applications for an EPA and a PSWA
licence must be submitted together. The licence-awarding authorities operating
on the basis of the EPA and of the PSWA advise each other on the relationship
between the decisions to be made. If necessary, the authority which awards the
PSWA licences can be provided with a binding indication of the content of the
PSWA licence.24 Assessment25 of the adopted coordination mechanisms will need
to establish whether these mechanisms are sufficiently operable in practice.
Although the EPA contains more normative elements than the GEPA, it remains
in many respects an outline law. In many areas, the law restricts itself to allocating
rule-making powers which are hardly regulated at all, or only regulated in general terms, and to lay down procedures for the exercise of these powers.
Recently, a plea has been made for more normative legislation.26 Even in NEPP
2 it is maintained that an attempt must be made towards improving the quality of
legislation and of rules through such methods as the codification of general principles in the EPA. Moreover, by inserting the chapter on waste in 1994, the EPA
22

23

24

25

26

Commission for the Assessment of Legislation, interim opinion on the elaboration and the future
structure of the General Environmental Provisions Act (CTW 90/1), in: Notitie instrumentarium, op.
cit. pp. 47-50.
Cf Arts. 4.3(4) and 4.9(5) of the EPA, as well as the corresponding provisions in the Water Management Act, Arts. 3(3) and 7(4), and the Town and Country Planning Act, Art. 4a(1).
Arts. 8.28-8.34 EPA and 7b-7d of the PSWA. On this mechanism, cf. A. Freriks and M. Peeters, "De
afstemmingsregeling inzake de Wm en de Wvo-vergunning", M en R 1994, pp. 194-204. The proposed new Nature Conservancy Act contains an interesting adjustment mechanism between the licence obtained on the basis of this Act and the EPA licence. Where two licences are required, the
EPA licence will replace that obtained on the basis of the Nature Conservancy Act. Conditions relating to the protection of nature and of landscapes can then be attached to the environmental licence.
To this end, the appropriate authority acting under the Nature Conservancy Act must make a statement on no objection. The advantage of this system resides in the fact that only one licence is
awarded. Cf. Brussaard, op. cit. pp. 20-21.
The operation of the EPA is regularly assessed by an independent commission, consisting of six professors appointed for this purpose, called the Evaluation Committee Environmental Protection Act.
J.M. Verschuuren, Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu (Zwolle 1993), and C. Lambers, De ontbrekende schakel in het milieurecht (Deventer 1994). Cf. also Milieu als wetgevingsvraagstuk, op. cit. pp. 49-75.
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has gained a good deal in normative content. On that occasion, a general duty of
care was also incorporated into the Act (art. 1.1a), which imposes on any person
the duty to treat the environment with due care. The second paragraph of the
article lays down the detailed rules which relate to this duty. In brief, anyone
who is aware, or can reasonably be expected to be aware that his or her actions
will have adverse effects on the environment, must avoid or restrict such actions
to the extent that can reasonably be required of him or her.
The inclusion of this type of article in environmental legislation led to a lively
legal debate in the Netherlands.27 It is alleged that the unspecific nature of the
duty is contrary to the principle of the rule of law. Against this, it is maintained
that a general duty of care could have a useful complementary effect. It imposes
on everyone a responsibility to take care of the environment. This can have a
deterrent effect. A duty of care can also have a "safety net" effect, since it then
becomes possible to adopt measures in cases where there was a manifest failure to
take care in relation to the environment, but no specific provision had been infringed. In addition, the law also make provision for a general duty of care in
relation to the professional handling of waste (art. 10.3). The normative nature of
the law also increased through introducing into the law definitions of the notions
of waste and the efficient removal of waste (art. 1.1) and because of the fact that
henceforth the law provides an order of preference in relation to the removal of
waste (art. 10.1).
The Act lacks a list of principles such as that which can be found in the title on
the environment in the EEC Treaty or in the Flemish proposed draft decree. A
careful reading of the Act will lead to the discovery of a number of principles,
dispersed through the Act, to which express reference is made. Thus in artic1e
4.3 we find the notion of sustainable development as a basis for national environmental policy planning. Artic1e 5.2(3) contains the "standstill" principle, and
artic1e 8.11(3)28 can be viewed as an expression of the so-called "ALARA" principle, (any infringement of an environmental interest must be "as low as reasonably achievable"). Implicitly, this Act is also based on such principles as integral
life-cycle management, prevention, abatement at source, and the polluter pays. It
remains to be seen whether the interest displayed in these principles will lead to a
more extensive and systematic regulation thereof.
The EPA also serves as an implementing law. One of the purposes of the law is
to implement EU environmental legislation. This is why certain parts of the EPA
have already been adjusted. In this context, the somewhat delicate question also
arises as to how desirable it is to have a soundly structured national system of environmental legislation, given the fact that the higher environmental legislation
which must be observed, i.e. EC law, still leaves a great deal to be desired from
the point of view of integration and the systematic approach towards legislation.

27

28
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Cf. recently J.M.H.F. Theunissen, and A.Q.C. Tak, "Recht ist was der Umwelt nützt?" NJB 1994,
pp. 605-616, as well as the reactions to this article in NJB, pp. 1006-1010.
This article reads as follows: "Where it proves impossible, by attaching conditions to the licence, to
avoid the adverse consequences which the establishment may impose on the environment, there shall
be attached thereto conditions which provide the greatest possible protection against these consequences, unless this cannot reasonably be required".

1.7 EXPERIENCES AND PERSPECTIVES WITH REGARD TO THE CODIFICATION OF
ENVIRONMENTAL LAW IN THE NETHERLANDS (1996)

Is it utopian thinking to seek to achieve a codification of EC environmental legislation?
Conclusion
The codification of environmental legislation in the EPA represents a considerable step forward. The quality of environmental legislation has also been improved by the EPA. A more straightforward and systematic law has been adopted
which, in addition, is more in line with the demands which are made by modern
environmental policy.
However, having achieved a successful codification is not enough. Practical use
will need to be made of the opportunities provided by the EPA. Assessments of
the environmental legislation have indicated that both the implementation and
the enforcement of environmental legislation still leaves a great deal to be desired.
Only if this is changed can the EPA be called a successful enterprise. Fortunately,
it is possible to observe that currently more interest is being displayed in issues
concerning the implementation and enforceability of legislation.
Among the more interesting recent developments in the field of the environment
are the initiatives which potential polluters voluntarily take in order to avoid
harming the environment (e.g. the establishment of an environmental protection
system which enables a firm to achieve its environmental objectives; in this context it is also appropriate to mention those agreements which have been concluded between public authorities and individual sectors of industry29). Even if it
cannot promote them, an environmental law such as the EPA should not needlessly obstruct such initiatives as a result of the system it introduces. Achieving a
strong link between self-regulatory mechanism and the EPA is also a major task
for the future.30

29
30

It is interesting to note that the Flemish proposed draft decree regulates both these areas.
For a more detailed discussion, cf. P.C. Gilhuis, "Zelfregulering en het milieu", in Ph. Eijlander et al.
(eds.) , Overheid en zelfregulering (Zwolle 1993), pp. 71-86.
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1.8 De tegenstellingen voorbij;
Klassieke en alternatieve reguleringsinstrumenten
vanuit juridisch perspectief bezien
(1999)
1. Over twee afvalschandalen en een hoopgevende brochure
Uniser
Zonder al te lang zoekwerk vind ik het rapport in een van mijn boekenkasten.
Het dateert uit 1983. De kaft van het rapport is wat versleten en de eens blauwe
kleur is wat vaal geworden. Het gaat over de Uniser-casus, een milieuschandaal
dat in het begin van de jaren tachtig de gemoederen danig in beroering bracht.
Klassieke regulering was toen de enige gebruikte reguleringsvorm. Er bestond
een redelijk stelsel van milieuwetten, dat, hoewel niet perfect, toch op zichzelf
een voldoende basis bood om adequaat op te treden. Het rapport van de naar
aanleiding van het schandaal ingestelde Commissie-Hellinga beschrijft hoe mis
het allemaal loopt. De Uniser-bedrijven, Drisol (EMK, Uniser e.a.) blijken de
milieuwetgeving volledig aan hun laars te lappen. Onthutsend is het optreden
van vele betrokken bestuursorganen. Voor de uitvoering en handhaving en de
coördinatie van de betrokken overheden past maar één woord: uiterst gebrekkig
(Uniser-commissie, 1983). Sinds de Uniser-casus is de handhaving een apart aandachtsgebied in het milieubeleid geworden (Kleijs-Wijnnobel, 1989). Toch zal
het niet de laatste casus zijn waar het zo de spuigaten uitloopt. Ook nadien zijn er
helaas nog allerlei andere grote milieuschandalen, zoals Booy Clean, Zegwaard,
Kemp enzovoort, enzovoort. Klassieke regulering blijkt geen garantie voor het
voorkomen van handhavingproblemen.
De brochure van VNO/NCW
Op een andere plank van dezelfde boekenkast vind ik een brochure van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen/ Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO/NCW) uit 1985. 'Milieuzorg in bedrijven' is de titel. In die publicatie wordt een verantwoord ondernemerschap op milieugebied bepleit. Milieuzorg dient een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te zijn. Bedrijven wordt
daarom aangeraden om 'bedrijfsinterne milieuzorgsystemen' op te zetten
(VNO/NCW, 1995).
Het is niet bij die mooie woorden gebleven. Ruim tien jaar later kan geconstateerd worden dat de brochure meer dan een publiciteitsoffensief was, en daadwerkelijk iets in beweging heeft gezet. De door de werkgeversorganisaties genomen initiatieven, die krachtig werden ondersteund door de overheid, zijn door
veel brancheorganisaties en individuele bedrijven overgenomen.1 Uit een door
KPMG en het Instituut voor Arbeidsvraagstukken (IVA) verrichte evaluatie blijkt
dat veel bedrijven nu stappen hebben gezet op weg naar integrale milieuzorgsystemen. Wel lijkt de invoering van de milieuzorgsystemen zich meer in de breed1

Zie voor die ontwikkeling bijvoorbeeld Molenkamp (1995).
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te (het aantal bedrijven dat eraan doet) dan in de diepte (het aantal bedrijven dat
tot de categorie 'gevorderden' behoort) te ontwikkelen (KPMG/IVA, 1996). Als
verschijnsel is milieuzorg in bedrijven echter niet meer weg te denken.
Tank Cleaning Rotterdam
In de jaren 1993-1997 schrikken we opnieuw op door een zeer omvangrijk milieuschandaal. Tank Cleaning Rotterdam (TCR) blijkt op flagrante wijze allerlei
milieuregels te hebben geschonden. Veel opzien wekt het feit dat het bedrijf over
een door de branchevereniging gecertificeerd milieuzorgsysteem beschikt. Toch
blijkt het bedrijf valsheid in geschrifte gepleegd te hebben in de kwartaalrapportages aan Rijkswaterstaat, in exportdocumenten, in de waterboekhouding en in
de financiële boekhouding (Eshuis en Van den Berg, 1996; De Jonge, 1996).
Sommigen wijzen als oorzaak gelijk naar alternatieve vormen van regulering. Dat
krijg je als je te veel op certificering vertrouwt ... (De Jonge, 1996).
Er verschijnen rapporten van de Algemene Rekenkamer (1996) en van onderzoekscommissies (Commissie Handhaving milieuregels Tank Cleaning Rotterdam, 1996; Commissie-Biesheuvel, 1997; Werkgroep-Blaauw, 1997). De grammofoonplaat - ook al heet die inmiddels cd - blijft nog altijd in dezelfde groef
vastzitten. Malafide bedrijven blijken nog steeds voor het eigen gewin te kiezen.
De rapporten tonen aan dat de overheid in haar elementaire handhavingstaken
tekort is geschoten. Zo wordt in het rapport van de Algemene Rekenkamer
(1996, p. 53) opgemerkt dat de betrokken departementen onvoldoende hebben
gezorgd voor vergunningen die handhavers voldoende houvast boden. Zowel bij
vergunningverlening als bij het toezicht werkten de departementen langs elkaar
heen.
In de Tweede Kamer wordt naar aanleiding van het schandaal uitvoerig over het
milieuhandhavingsbeleid gesproken. Op grond van het debat over de structuur
en de cultuur van de handhaving worden, mede gezien het - voortreffelijke onderzoeksrapport Handhaven met effect (Blomberg en Michiels, 1997)3, nieuwe
activiteiten ter verbetering van de handhaving van de milieuwetgeving aangekondigd.4
2. Klassiek of alternatief reguleren en de taak van de overheid
De casus van Uniser en TCR laten zien dat overheidsregulering en zelfregulering
soms grof worden genegeerd. Tussen verleden (Uniser) en heden (TCR) lijkt
weinig verschil. Schone schijn is nog geen werkelijkheid. Klassieke of alternatieve regulering maakte voor de mate van naleving weinig verschil. Als er een conclusie uit beide milieuschandalen te trekken valt, is het wel dat de overheid goed
georganiseerd en alert moet zijn. Maar kan daarmee ook het failliet van de alternatieve regulering worden aangetoond, zoals sommigen in terechte verontwaardiging over de misdrijven wel suggereren? De TCR-zaak laat ons zien dat certificering geen zekerheid biedt over de daadwerkelijke naleving van milieuvoorschriften. Maar op grond van de affaires rond TCR (ten tijde van de alternatieve
3
4
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Voor het kabinetsstandpunt daarover zie men Kamerstukken II, 1996-1997, 22 343, nr. 28.
Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 24 791.
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regulering; ik merk overigens op dat de vergunningen van TCR vrij klassiek waren) of Uniser (ten tijde van de klassieke regulering) kan niet de conclusie worden getrokken dat de ene reguleringsvorm per definitie beter zou zijn dan de
andere.5
Hoe moeten we dan aankijken tegen deze zo complexe materie, waarbij zich zo
tegenstrijdige feiten lijken voor te doen? En welke betekenis kan worden toegekend aan de zo positieve ontwikkelingen als de vrijwillige initiatieven6 met betrekking tot bedrijfsinterne milieuzorg? Alvorens op die vragen meer specifiek in
te gaan, zou ik willen aangeven hoe ik vanuit een juridisch perspectief - ik ben
door de organisatoren gevraagd een beschouwing vanuit die invalshoek te geven
- in algemene zin tegen deze zaken aankijk. In het bijzonder gaat het daarbij om
de rol die de overheid moet vervullen.
De rol van de overheid
In de jaren negentig leven we in dit polderland in een tijdperk van grote consensus. Hoewel deze op samenwerking gerichte benadering ook bij het oplossen van
milieuvraagstukken perspectiefrijk kan zijn, en mij, zoals uit het navolgende zal
blijken, in veel opzichten zeer aanspreekt7, zou ik toch willen beklemtonen dat
de eindverantwoordelijkheid voor een goed milieubeheer om een aantal redenen
bij de overheid behoort te berusten.
In de eerste plaats vanwege de aard van de problematiek. Het stemloze milieu
heeft op de markt geen natuurlijke belangenvertegenwoordigers. De overheid
moet op grond van haar grondwettelijke taak (artikel 21) daarom zorgen voor de
bescherming en de verbetering van het leefmilieu. In de tweede plaats heeft de
overheid de plicht om aan allerlei internationale en Europese verplichtingen te
voldoen. Zo eist de gemeenschapstrouw van artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen (EG-verdrag) dat een lidstaat alle
maatregelen neemt om uitvoering van en naleving van de communautaire regelgeving te verzekeren.
Dit misschien bij eerste horen wat streng klinkende uitgangspunt betekent helemaal niet dat de overheid alles alleen zou moeten doen en uitsluitend zelf verantwoordelijk zou zijn. Ook het bedrijfsleven en de burgers hebben een verantwoordelijkheid. In het Duitse recht wordt in dit verband gesproken over het samenwerkingsbeginsel, het 'Kooperationsprinzip'; bescherming van het milieu is
niet slechts een taak van de overheid, maar ook van de gemeenschap, een taak
die in het laatste geval dan wel op vrijwilligheid berust (Drupsteen e.a., 1998, pp.
107-108).
5

6

7

Eshuis e.a. (1997) doen in hun studie verslag van een onderzoek naar risico's van alternatieve regulering. Op grond van de bestudering van een negental casus is hun eindconclusie dat er op basis van hun
bevindingen geen aanleiding is om een inperking van het gebruik van alternatieve regulering voor te
stellen. Wel doen zij enkele zinvolle aanbevelingen voor het gebruik van alternatieve vormen.
Met enige trots vermeldt het Nationaal milieubeleidsplan 3 (Den Haag, 1998), op p. 124 de presentatie op 26 januari 1998 door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) en de voorzitter van VNO/NCW van het boek De stille revolutie. In dat boek worden
concrete resultaten van vijf jaar doelgroepenbeleid binnen de industrie gememoreerd.
Zie voor een uitvoeriger onderbouwing van dit standpunt Drupsteen e.a. (1998, vooral pp. 217-261).
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Wij zagen reeds dat bij het bedrijfsleven in het algemeen tegenwoordig bereidheid bestaat om zelf maatregelen te nemen die milieuaantasting tegengaan of
verminderen. Die houding is een reactie op de klassieke milieuwetgeving, waarin
de overheid gebiedt en verbiedt en er voor bedrijven weinig gelegenheid is om
door eigen maatregelen orde op zaken te stellen. Zelfregulering is voor bedrijven
in beginsel veel aantrekkelijker dan wanneer door een buitenstaander, de overheid, regels worden opgelegd. Wie kent een product of een bedrijf immers het
best? Door middel van eigen maatregelen kan vaak beter rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het bedrijf of de bedrijfstak.
Het spreekt vanzelf dat het nemen van vrijwillige maatregelen door de overheid
krachtig wordt toegejuicht en bevorderd. Hoewel met de klassieke regulering
resultaten zijn bereikt, is de effectiviteit immers bepaald niet perfect. Als de bescherming van het milieu op een andere wijze dan door middel van de traditionele wetgeving kan worden verwezenlijkt, wordt die weg natuurlijk mede beproefd. Waar doelstellingen van het milieubeleid door zelfregulering op een verantwoorde wijze bereikt lijken te kunnen worden, kan de overheidsinterventie
minder intensief zijn of soms zelfs achterwege blijven.
De overheid behoudt echter haar eindverantwoordelijkheid en zal daarom kaders
moeten scheppen die ervoor zorgen dat zelfregulering in goede banen wordt geleid. De overheid zal ook als zij door de activiteiten van anderen vooralsnog op
een onderdeel van het milieubeleid een 'reservefunctie' zou hebben8, voldoende
middelen, capaciteit en kennis in huis moeten houden om haar eindverantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Zij zal immers moeten kunnen optreden indien zelfregulering niet tot de gewenste resultaten leidt.
3. Nadenken over de juiste wijze van regulering
In abstracto is het niet goed mogelijk om aan te geven in welk geval de overheid
met regulering een milieuprobleem moet aanpakken en wanneer dat kan worden
overgelaten aan het zelfregulerend vermogen van de samenleving. In de praktijk
gaat het ook bijna nooit om een òf-òf-, maar om een én-én-benadering
(Drupsteen e.a., 1998, pp. 217-260).
Voordat überhaupt wetgeving aan de orde komt, zal eerst de vraag moeten worden gesteld of regelgeving nodig is en misschien met zelfregulering kan worden
volstaan. Waar mogelijk zal de overheid in overleg met de betrokkenen tot een
keuze moeten zien te geraken. Indien voor zelfregulering wordt gekozen, zal
overwogen moeten worden of eventueel flankerende wetgeving nodig is. Soms
kan wetgeving zelfregulering goed ondersteunen.
Een mooi voorbeeld is de regeling van de wettelijke verwijderingsbijdragen in
hoofdstuk 15 van de Wet milieubeheer. Voor bepaalde categorieën afvalstoffen
zijn de producenten bereid om vrijwillig een verwijderingsstructuur op te zetten.
Zo is er op initiatief van de autobranche een stichting opgezet die de terugname
en de recycling van autowrakken verzorgt. Omdat de demontage en scheidings8
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De overheid houdt zich in dat geval het recht voor om met wetgeving te komen als initiatieven van
belanghebbenden uitblijven of te weinig effectief zijn. Zie voor de term Geelhoed (1993, p. 49).
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technieken nog vrij kostbaar zijn, wordt aan importeurs en fabrikanten van auto's
per nieuw afgegeven kenteken een verwijderingsbijdrage van f 250 geheven.
Maar wat te doen als een producent niet aan deze vrijwillige regeling mee wil
werken en als free-rider zijn auto goedkoper aanbiedt? Om dat euvel aan te kunnen pakken bevat artikel 15.36 van de Wet milieubeheer ter ondersteuning van
de zelfregulering de mogelijkheid om de vrijwillig tussen de bedrijven gemaakte
afspraken in zake de verwijderingsbijdrage algemeen verbindend te verklaren
(Drupsteen e.a., 1998, pp. 217-260). Overigens zal het van de concrete omstandigheden (de desbetreffende branche zal het initiatief moeten nemen en een goede organisatiestructuur op poten moeten kunnen zetten) afhangen of voor een
dergelijke constructie kan worden gekozen.
De vergunning op hoofdzaken als voorbeeld van geconditioneerde zelfregulering
Als zelfregulering wordt ingezet, zal het op milieugebied vaak om geconditioneerde zelfregulering gaan. Doordat de belangen van degenen die tot zelfregulering willen overgaan, lang niet altijd parallel lopen met het algemene milieubelang, zal de overheid vaak ter bescherming van dat algemene milieubelang enkele
randvoorwaarden moeten steIlen (Gilhuis, 1993, pp. 75-77; Blomberg en Michiels, 1997, p. 298). Er is dan sprake van wat we wel geconditioneerde zelfregulering noemen (Eijlander, 1993, vooral pp. 228-232). Binnen door de overheid
aan te geven kaders kunnen burgers en bedrijven dan zelf bepalen hoe zij aan de
gestelde verplichtingen zuIlen voldoen.
Een mooi voorbeeld is de tegenwoordig veel besproken en bediscussieerde vergunning op hoofdzaken (Van Gestel, 1997; Wiggers-Rust, 1997; Backes, 1998;
Van Gestel en Verschuuren, 1998). Bij de vergunningverlening kan aan bedrijven
die zich onderscheiden door een pro-actieve opstelling op milieugebied, een wat
andere behandeling worden gegeven. In plaats van een gedetailleerde vergunning
wordt dan met een vergunning volstaan die alleen enkele doelvoorschriften kent.
Binnen die duidelijk gestelde eisen kan het bedrijf dan zelf invulling aan zijn verplichtingen geven. Dat biedt meer kans op vernieuwing dan wanneer het binnen
een strak raamwerk van gedetailleerde vergunningsvoorschriften moet opereren.
Een dergelijke vergunning vereist een bedrijf dat tot de koplopers op milieugebied behoort. Het zal daarom minimaal over aantoonbare prestaties op milieugebied, over een bedrijfsmilieuplan en over een gecertificeerd en goed functionerend milieuzorgsysteem moeten beschikken.
De vergunning op hoofdzaken is het experimenteerstadium nog niet te boven.
Omdat de verhouding tot het wettelijke systeem onduidelijk is en er in de praktijk lustig op los wordt geëxperimenteerd, rijzen er veel juridische vragen. Dat de
rechter af en toe grenzen aangeeft, is dan ook, alle verontwaardiging bij beleidsmakers ten spijt, heel begrijpelijk. Vooral moet het voor zowel overheid als derden steeds duidelijk zijn aan welke eisen het bedrijf moet voldoen. Volgens de
jurisprudentie moeten die eisen blijken uit voorschriften die aan de vergunning
zelf zijn verbonden. Een verwijzing naar het door het bedrijf opgestelde milieuzorgsysteem is bijvoorbeeld onvoldoende.9 Hoewel er op de huidige praktijk
9

Zie onder andere ABRvS, 19 oktober 1995; AB, 1996, 165; Milieu en Recht, 1996, 13 (OBA); Vz.
ABRvS, 31 maart 1998; M en R, 1998, 84 (Ruhr Carbo). Meer jurisprudentie is te vinden bij Van
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rond de vergunning op hoofdzaken veel af te dingen valt, lijken zich, mits we de
aansluiting van de vrijwillige initiatieven op het wettelijke systeem beter doordenken10, voor koplopers op milieugebied goede perspectieven af te tekenen.
De laatste tijd wordt veel gesproken over alternatieve vormen van regulering.
Wat nieuw is, staat nu eenmaal meer in de schijnwerpers. In veel gevallen zal
echter waarschijnlijk ook in de toekomst gekozen worden voor klassieke regulering. Horizontale sturing lijkt vooral in aanmerking te komen in gevallen waar
grote expertise bij bedrijven en organisaties bestaat en waar de overheid niet of in
veel minder mate over die kennis beschikt.
Maar of nu gekozen wordt voor klassieke of voor meer alternatieve vormen van
regulering, er mag niet vervallen worden in vrijblijvendheid. Zowel bij overheids- als bij zelfregulering moet er sprake zijn van adequate en handhaafbare
normen. Normen die in beginsel (er zijn altijd bijzondere situaties) moeten worden nageleefd en worden gehandhaafd.
4. Empirisch onderzoek om meer kennis te verwerven
In het voorafgaande is gebleken dat er nauwelijks algemene uitspraken kunnen
worden gedaan over de vraag wanneer en onder welke omstandigheden klassieke
of alternatieve regulering het meest in aanmerking komen. Normatieve of algemene uitspraken zijn er te over, en ik geef toe dat ik daar ook niet geheel aan
ontkomen ben. Van het feitelijke functioneren van allerlei reguleringsarrangementen, klassiek of alternatief, in concrete situaties weten we evenwel maar betrekkelijk weinig af. Het verdient aanbeveling om meer evaluatie-onderzoek te
verrichten naar successen faalfactoren in specifieke contexten. Daarbij zou onderscheiden moeten worden tussen soorten van milieuproblemen, soorten van reguleringsvormen (klassiek en alternatief) en de daarbij gebruikte instrumenten, soorten van bedrijven, wijzen van toezicht, het handhavingsbeleid en de ingezette
handhavingsinstrumenten.
Zulk empirisch onderzoek kan interessante gegevens opleveren. Zo bleek uit het
al eerder genoemde onderzoeksrapport van het WODC dat alternatieve regulering per casus heel verschillend uit kan pakken (Eshuis e.a., 1997).
Opmerkelijke uitkomsten leverde ook een recente studie van de Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer (ECW) naar het functioneren van de milieuvergunning
in bedrijven op. Uit het onderzoek blijkt dat er dikwijls een 'mismatch' is tussen
het milieugedrag van bedrijven en de aanpak door vergunningverleners en handhavers. Koplopers op het gebied van milieuzorg worden door de overheid harder
en strenger aangepakt dan achterblijvende bedrijven. Worden de koplopers met
een opleggende stijl geconfronteerd, de achterblijvers worden vaak met een op
samenwerking gerichte benadering benaderd (ECW, 1996). Dat is een patroon
dat nogal afwijkt van wat we op basis van allerlei beleidsstukken zouden verwachten.

10
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Gestel en Verschuuren (1998).
In de studies van Backes (1998) en van Van Gestel en Verschuuren (1998) worden daartoe aanzetten
gedaan.
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Zo krijgt een textielbedrijf dat overschakelt van terpentinegedragen op watergedragen verf, veel last van de overheid. Dit leidt zelfs bijna tot het faillissement van
het bedrijf. De grootste concurrent, waarvan de fabriek op 20 km afstand gelegen
is, werkt nog steeds met een beroep op een bestaande vergunning op terpentinebasis en heeft geen last van de overheid. (Arentsen e.a., 1994; ECW, 1996, p.
23).
Koplopers zouden volgens de ECW juist beloond moeten worden met een meer
op samenwerking gerichte benadering. Binnen een aantal harde verplichtingen –
die duidelijk omschreven, controleerbaar en handhaafbaar zouden moeten zijn –
zou in de vergunning van een koploper bijvoorbeeld ruimte geboden moeten
worden om zelf op zoek te gaan naar de meest rendabele en milieusparende
technologie.
Binnen bandbreedtes zou geëxperimenteerd moeten mogen worden (bijvoorbeeld minder energieverbruik versus wat meer geluidhinder). De vermelde ontwikkelingen rond de vergunning op hoofdzaken sporen goed met de aanbevelingen van de ECW.
Achterblijvers verdienen volgens de ECW daarentegen veel meer aandacht van
vergunningverleners en controleurs. Ten opzichte van hen past een 'opleggende'
uitvoeringsstijl. Dat wil zeggen dat ze strikt en formeel zouden moeten worden
benaderd (ECW, 1996, pp. 28-29). Dat impliceert dat deze groep bedrijven bij
een overtreding op basis van onwil met een consequente handhaving moet worden geconfronteerd. Bij onkunde (een klein bedrijf, laag opleidingsniveau van
het management) is het incidenteel in bijzondere omstandigheden ook denkbaar
dat bij oudere bedrijven eenmalig door de overheid een inhaalslag wordt gestimuleerd en gesubsidieerd. Maar dat dient eigenlijk voorafgaand aan de vergunningverlening of de wijziging daarvan, en niet pas in een handhavingstraject, aan
de orde te komen.
5. Handhaving
Om het even welk reguleringstraject we volgen, klassiek of alternatief, er moet
sprake zijn van adequate en handhaafbare normen, schreef ik hiervoor. Ook het
bevorderen in het milieubeleid van enerzijds alternatieve reguleringsinstrumenten
en anderzijds een effectieve handhaving behoeft niet tegenstrijdig te zijn. Het is
echter nodig dat beide beleidslijnen geïntegreerd zijn, regulering en handhaving
mogen geen gescheiden sporen zijn.
Een stelsel van eigen verantwoordelijkheid, van open normen, doelvoorschriften,
flexibele vergunningen, van het deels overlaten aan marktpartijen heeft aantrekkelijke kanten, omdat het de creativiteit van de bedrijven stimuleert. Steeds zal
echter moeten vaststaan wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er bij nietnaleving van basisnormen gebeurt. Als er maar een enkele basisnorm gesteld is,
moet deze na overtreding niet weer voor onderhandeling vatbaar blijken te zijn.
Hoewel de handhaving bij alternatieve regulering aan de ene kant wat minder
intensief, want minder op details gericht hoeft te zijn, is de andere kant van de
medaille dat dergelijke vormen van regulering handhavers vaak voor lastige problemen stellen. Open normen en ruim omschreven doelvoorschriften zijn dik115
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wijls niet gemakkelijk te interpreteren. Bij het vaststellen van dergelijke normen
moet de handhaafbaarheid dan ook scherp in het vizier worden gehouden. Effectieve handhaving is vaak wel mogelijk, maar vereist een hoog opleidingsniveau
van de handhavers (Blomberg en Michiels, 1997, pp. 306-307).11 De overheid
moet niet denken dat zij het door het gebruik van deze nieuwe vormen gemakkelijker bij de handhaving krijgt.
Handhaving is en blijft een onmisbare schakel van de reguleringsketen. Over die
lastige schakel waarvan de moeilijkheidsgraad ten onrechte wel eens wat wordt
onderschat, zijn recentelijk twee belangrijke studies verschenen: het rapport van
de Commissie Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving (1998, p.
278) en de in deze beschouwing al enkele keren genoemde studie van Blomberg
en Michiels (1997). Ze bevatten beide zowel veel zinvolle aanbevelingen als een
schat aan materiaal. Mede omdat ik met betrekking tot het overgrote deel van die
aanbevelingen slechts zou willen adviseren: 'uitvoeren wat in die rapporten staat!',
beperk ik mij in dit kader verder tot een enkele opmerking. Voor het overige
verwijs ik graag naar beide rapporten.
Hoewel er recentelijk nog op zichzelf zinvolle voorstellen tot uitbreiding van de
handhavingsmiddelen met onder andere een bestuurlijke boete en een transactiebevoegdheid voor milieu-toezichthouders zijn gedaan12, knelt de schoen daar
toch niet het meest. De kist met handhavingsinstrumenten die allerlei straf- en
bestuursrechtelijke middelen bevat, is voor de meeste situaties voldoende gevuld.
Veel meer komt het aan op een goed en slim handhavingsbeleid. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere:
- differentiatie in intensiteit van toezicht (zeer intensief bij bepaalde groepen bedrijven of handelingen, waar veel risico's aan zijn verbonden, misschien wat minder intensief bij bijvoorbeeld bedrijven met een gecertificeerd milieuzorgsysteem
die zich vrijwillig aan audits onderwerpen en waarvan bij eerdere overheidscontroles is gebleken dat de regelgeving wordt nageleefd; maar ook daar zullen van
tijd tot tijd periodiek onaangekondigde controles moeten worden gehouden);
- een vaststaand beleid ten aanzien van de inzet van handhavingsinstrumenten;
- een goede afstemming van het beleid van de diverse bevoegde bestuursorganen;
- bevordering van de verhoging van de expertise van handhavingsambtenaren
(handhaving van alternatieve reguleringsvormen vergt meer kennis);
- lering trekken uit de succes- en faalfactoren uit evaluatie-onderzoek naar specifieke onderwerpen.
Dat is natuurlijk allemaal gemakkelijk neergeschreven. De genoemde punten zijn
zo vanzelfsprekend dat het op het intrappen van openstaande deuren lijkt te gaan.
Ik kan mij die reactie goed voorstellen.

11

12
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Blomberg publiceerde ook over de handhaving van dynamische doelvoorschriften en inspanningsverplichtingen; zie (ln)spannende handhaving, Gst. 7087,1998, pp. 617-623.
Blomberg en Michiels, 1997, pp. 360-362; een wetsvoorstel Verbetering handhavingsbevoegdheden is
in voorbereiding. Zie de brief van de minister van VROM aan de Tweede Kamer van 19 maart 1998
over afvalverwijdering op korte en lange termijn (Kamerstukken II, 1997-1998,25157, nr. 3).
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Uit de onderzoeksrapporten over Uniser en TCR blijkt echter dat zowel in het
verleden als recentelijk juist aan een aantal van die voor de hand liggende zaken
niet werd voldaan.
6. Vertrouwen maar ook waakzaam zijn
Afrondend zou ik willen stellen dat wij ten aanzien van klassieke en alternatieve
regulering niet te veel in tegenstellingen moeten denken. Beide reguleringsvormen hebben sterke en zwakke kanten. In abstracto valt niet goed aan te geven
welke reguleringsvorm in een concreet geval de voorkeur heeft. In de praktijk
zullen we per onderwerp moeten zoeken naar de meest geschikte oplossing.
Waar nodig zal dat klassieke regulering, waar mogelijk en verantwoord, alternatieve regulering zijn. Combinaties van beide reguleringswijzen zullen waarschijnlijk vaak een goede tussenweg vormen.
We moeten dus op zoek gaan naar intelligente en passende regulerings-, toezichts- en handhavingsvormen. Daarbij moeten we beseffen dat het ene milieuprobleem het andere niet is en dat ook bedrijven en situaties verschillen. Het zal
dus om maatwerk moeten gaan. Geen eenvoudige opgave derhalve.
Maar of nu gekozen wordt voor klassieke of voor meer alternatieve vormen van
regulering er mag niet vervallen worden in vrijblijvendheid. In alle gevallen moet
er sprake zijn van adequate en handhaafbare normen. Normen die in beginsel
moeten worden nageleefd en worden gehandhaafd. Bij alternatieve reguleringsvormen zullen de handhavingsaspecten niet uit het oog mogen worden verloren.
Hoewel effectieve handhaving vaak wel mogelijk is, krijgt de overheid het bij
deze aanpak bij de handhaving niet gemakkelijker.
Veel inzicht in het feitelijke functioneren van allerlei reguleringsvormen kan verkregen worden door evaluaties. Empirisch onderzoek kan ons veel leren over het
feilen en het succes van een bepaalde wijze van aanpak. Het is dus van belang dat
goede evaluatiestudies worden verricht.
Dit verhaal begon met de nederlagen die wij in ons milieubeleid leden bij Uniser
en TCR. Hoopgevend daarentegen waren en zijn de ontwikkelingen inzake milieuzorg in bedrijven.
Laten we leren van die nederlagen, maar tegelijkertijd ervoor waken dat we
daardoor niet in passief en elk risicomijdend gedrag vervallen. Hoewel we waakzaam moeten zijn en ons nooit in blind vertrouwen moeten storten in allerlei
leuk ogende, maar weinig doordachte alternatieve reguleringsvormen, moeten
we het vrijwillige initiatief van het bedrijfsleven een faire kans geven. Als we daar
prudent gebruik van maken, zou er milieuwinst kunnen worden geboekt.
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1.9 Het milieurecht na 2000;
een blik vooruit
(1999)
1. Ons milieurecht, opgewassen tegen de uitdagingen van de 21e eeuw?
Het is vandaag al een paar keer opgemerkt: het milieurecht heeft gedurende de
afgelopen 25 jaar een geweldige groei doorgemaakt. Dat geldt eveneens voor het
tijdschrift voor Milieu en Recht dat nu een van de grotere juridische vakbladen
in Nederland is. Milieurecht is niet langer een Assepoester1 van het recht maar
een erkend functioneel rechtsgebied met een groot aantal specifieke aandachtsgebieden en daarbij behorende specialisten. Wie kan het geheel nog volledig overzien?
Maar is ons milieurecht daarmee ook opgewassen tegen de uitdagingen van de
21e eeuw? Deze vraag, die tijdens dit congres centraal stond, is lastig te beantwoorden omdat er zoveel facetten aan verbonden zijn. De vraag kan immers niet
positief worden beantwoord door simpel te wijzen op de groei en de erkenning
van het vakgebied gedurende de laatste decennia.
Voor de beantwoording is het nodig om te kijken naar twee zaken:
- in de eerste plaats een sterkte-zwakte analyse van het huidige milieurecht. Hoe
heeft het zich ontwikkeld, wat is de effectiviteit ervan, waar liggen de krachtsbronnen en waar zijn zwakke elementen aan te wijzen?;
- en nadat die analyse is gemaakt, zou in de tweede plaats bezien moeten worden
welke potenties het milieurecht heeft om aan eisen te voldoen die de toekomst
zal stellen.
Tijdens ons congres hebben wij vandaag tot nu toe vooral het eerste punt, de
sterkte-zwakte analyse onder de loep genomen. Wat minder expliciet is de tweede vraag aan bod gekomen, en voor zover dat wel gebeurde is dat vooral gebeurd
vanuit intern perspectief, dat van het milieurecht zelf. In deze slotbeschouwing
wil ik daarom nog een enkele opmerking maken over de tweede vraag, de eisen
die de toekomst stelt. Ik kijk daarbij met name naar het externe perspectief,
d.w.z. naar enkele algemene ontwikkelingen die zich buiten het strikte domein
van het milieurecht afspelen, maar daarop wel van grote invloed zijn.
2. De eisen van de toekomst
Tegen welke uitdagingen zal het milieurecht opgewassen moeten zijn? Kunnen
we vandaag voorspellen wat ons morgen te wachten staat? Onze blik is beperkt
en sterk bepaald door wat we nu al kunnen zien en wat wij ons nu kunnen voorstellen. Natuurlijk zijn er dingen die haast risicoloos te voorspellen zijn: de mens
zal ook in de toekomst geneigd zijn om te achteloos met het milieu om te gaan.
1

De uitdrukking is van de te vroeg overleden Belgische hoogleraar en pionier op het gebied van het
milieurecht, Prof. dr. Louis Paul Baron Suetens. Zie Recht op een gezond leefmilieu, in de verzamelband met een selectie uit zijn werk, Op de grens van het ideaal denkbare en het praktisch haalbare,
Brugge: Die Keure 1997, p. 504.
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En uiteraard zal het de functie van het milieurecht blijven om daar een dam tegen op te werpen.
Maar wat valt er verder te voorspellen? Hoe zegt dat inmiddels al aardig versleten
cliché het ook al weer?: 'voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst
gaat'. Als zo vaak schuilt in zo'n uitspraak veel waars. De deskundigen op het gebied van het beleggen tonen het dit jaar voortdurend weer aan. Na aanvankelijk
optimisme eerder dit jaar praten zij ons nu een malaisestemming aan. De effectenbeurs begint hen nu echter al weer ongelijk te geven.2
Met het navolgende pretendeer ik dan ook niet meer dan het in vogelvlucht aanstippen van enkele algemene ontwikkelingen die nu reeds zichtbaar zijn. Ten
aanzien van die ontwikkelingen blijft het evenwel de vraag in welk tempo en in
welke mate zij zich zullen (blijven) voordoen.
3. De veranderende positie van de staat
Milieurecht is geen juridisch of maatschappelijk eiland. Algemene ontwikkelingen in recht en samenleving hebben in meerdere of mindere mate ook hun neerslag in functionele rechtsgebieden als het milieurecht. Hierna noem ik enkele
externe factoren die op het functioneren van het milieurecht van invloed zijn en
waarop het milieurecht een antwoord zal moeten kunnen geven.
De positie van de staat in het milieurecht
De staat wordt van oudsher in het milieurecht een belangrijke rol toegedacht.
Hoeksteen van het milieurecht is een omvangrijk stelsel van ordeningsrecht. Een
groot aantal wettelijke regels in de vorm van geboden en verboden of vergunningplichten en middelen tot handhaving daarvan zijn geïntroduceerd om de
staat sturingsmogelijkheden te geven om de milieuproblemen aan te pakken. Als
dienaar van het algemeen belang moet de overheid het collectief belang van de
bescherming van het milieu behartigen. In de eerste plaats omdat het stemloze
milieu op de markt geen natuurlijke belangenvertegenwoordigers heeft. En in de
tweede plaats omdat de overheid de plicht heeft om aan allerlei internationale en
Europese verplichtingen te voldoen.
Nu is het niet zo dat de overheid alleen verantwoordelijk is voor een goed milieubeheer. Ook het bedrijfsleven en de burgers hebben een verantwoordelijkheid.
Waar voor het milieu schadelijk handelen vrijwillig of door zelfregulering door
burgers en bedrijfsleven achterwege wordt gelaten, is optreden van de overheid
niet of op minder intensieve wijze nodig.
Maar de eindverantwoordelijkheid voor een goed milieubeheer blijft bij de overheid berusten.3 De overheid zal daarom kaders moeten scheppen die ervoor zorgen dat, waar nodig, zelfregulering in goede banen wordt geleid. Tevens zal zij,
ook als zij door de activiteiten van anderen vooralsnog op een onderdeel van het
2

3

122

Eind 1998 bleek zelfs dat 1998 uiteindelijk een rendement had dat hoger was dan het gemiddelde
rendement van de afgelopen vijftien jaar, aldus de Stcrt. 5 jan. 1999.
Zie voor een uitvoeriger onderbouwing van dit standpunt, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, C.J.
Kleijs-Wijnnobel, S.D.M. de Leeuwen J.M. Verschuuren, De toekomst van de Wet milieubeheer,
Deventer: Kluwer 1998, met name p. 217-261.
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milieubeleid een 'reservefunctie' zou hebben4, voldoende middelen, capaciteit en
kennis in huis moeten houden om haar eindverantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Zij zal immers moeten kunnen optreden indien vrijwillige initiatieven of zelfregulering niet tot de gewenste resultaten leiden.
Globalisering
In het milieurecht verwachten we dus nogal wat van de staat. Er moet echter
geconstateerd worden dat de positie van de nationale staat de laatste jaren ten
gevolge van een aantal in elkaar grijpende factoren aan betekenis inboet.
Een eerste oorzaak is het verschijnsel ‘globalisering'. Internationalisering en informatisering doen verhoudingen ontstaan die vroeger ondenkbaar waren. Grenzen vallen weg of krijgen een relatieve betekenis. Er is niet alleen een sterke mobiliteit van personen, kapitaal, diensten en goederen, maar ook de oriëntaties van
individuen en bedrijven worden steeds internationaler. De moderne communicatietechnologie versterkt deze ontwikkeling slechts.5
Een van de gevolgen op milieuterrein is dat onderdelen van bedrijfsactiviteiten
veel meer dan vroeger het geval was (het verschijnsel is op zichzelf niet nieuw)
op verschillende plaatsen worden verricht. Een deel of een onderdeel van de
productie kan bijvoorbeeld in een land plaatsvinden dat over een weinig ontwikkeld of slecht functionerend stelsel van milieuwetgeving beschikt. De nationale
staat heeft dan met zijn rechtsstelsel slechts greep op een deel van het totaal van
de handelingen.6 Hoewel globalisering niet hoeft te betekenen dat we naar een
wereld zonder regels toegaan,7 is duidelijk dat de nationale staat het niet meer
alleen af kan.
Groeiende betekenis internationaal en Europees recht
In de tweede plaats neemt tegelijkertijd, mede als gevolg van en als antwoord op
de hiervoor beschreven ontwikkelingen, de betekenis van het internationale en
Europese recht in hoog tempo toe. De rol van de nationale staat wordt ook daardoor gerelativeerd.
Die ontwikkeling is voor een deel een adequaat antwoord op schaduwzijden die
aan de globalisering verbonden zijn. Bovendien kunnen ook veel milieuproblemen om milieukundige redenen vaak beter op internationaal en Europees dan op
nationaal niveau worden behartigd.8 Dat de nationale staat wat minder belangrijk
wordt doet er dan niet toe.
4

5

6

7

8

De overheid houdt zich in dat geval het recht voor om met wetgeving te komen als initiatieven van
belanghebbenden uitblijven of te weinig effectief zijn. Zie voor de term L.A. Geelhoed, Deregulering,
herregulering en zelfregulering, in: Ph. Eijlander, P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters (red.), Overheid en
zelfregulering, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 49.
Zie uitgebreider over deze en verwante ontwikkelingen bijv. Ph. Eijlander e.a. (red.), Wetgeven en
de maat van de tijd, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.
Zie over de discongruentie tussen recht en markt E.M.H. Hirsch Ballin en A.J.C. de Moor-van Vugt,
Rechtshandhaving op een grenzeloze markt, in: R.A.J. van Gestel en Ph. Eijlander e.a., Markt en
wet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 135-148.
Daarvoor bestaat veel vrees, zie boeken met titels als die van, Andrew Hemd, Gearóid Tuathail en
Susan M. Roberts, Unruly world? Globalization, governance and geography, Londen en New York
1998 en Wolf gang H. Reinicke, Global Public Policy. Governing without government?, Washington
D.C. 1998.
Zie de bijdrage van Alders elders in dit nummer.

123

CODIFICEREN, DEREGULEREN, ZELFREGULEREN EN HERIJKEN IN HET MILIEURECHT

Toch passen hier een paar kanttekeningen. De functie die de nationale staat
voorheen vervulde wordt niet in equivalente vorm door een soort 'wereldstaat'
overgenomen. Op basis van het internationale recht kunnen soms supra- en internationale organen gaan optreden. Meestal moeten de nationale staten echter
een belangrijke rol bij de uitvoering en de handhaving van het internationale
recht spelen. Zelfs op het niveau van de Europese Unie lijkt de voorspelling van
de vervanging van de nationale staat te prematuur. De EU neemt functies over
van de nationale staat maar treedt daar (vooralsnog) niet voor in de plaats.9
De nationale staten samen bepalen dus in belangrijke mate het succes van het
internationale milieurecht. Ook hier geldt dat de keten zo sterk is als de zwakste
schakel. En we weten allemaal dat er zwakke schakels in onze wereldgemeenschap zijn.
Een effectief milieurechtelijk stelsel kan pas ontstaan indien op internationaal en
Europees niveau een zelfde niveau van regulering, uitvoering en handhaving zou
ontstaan als op het niveau van de nationale staat mogelijk is. En hoewel ik weet
dat er het nodige bereikt is, en dat het natuurlijk zo is dat een kleine effectieve
stap voorwaarts op internationaal niveau veel belangrijker is dan een reuzenstap
op nationaal niveau, kan ik toch niet om de conclusie heen dat er nog veel aan
schort. Met Backes10 acht ik een versterking van het internationale en Europese
recht zeer gewenst.
Belangrijk is naar mijn mening een goede doordenking van de vraag wie op welk
niveau, internationaal, europees en nationaal11, en ten aanzien van welk onderwerp verantwoordelijk moet zijn. Wie het geheel thans overziet ontwaart een
groot aantal regelingen en vele norrnstellende en uitvoerende instanties.12 In algemener verband vroeg Koopmans zich recentelijk af of er niet een nieuw
rechtspluralisme aan het ontstaan is, vergelijkbaar met het pluralisme dat in Europa aan het eind van de Middeleeuwen bestond!13
Ontbreken soms regelingen, waar wel hetzelfde onderwerp is geregeld sluiten de
wijze van normstelling en de uitvoeringssystemen op internationaal en nationaal
niveau niet naadloos op elkaar aan. De problematiek wordt in de oratie van Bac9

10
11

12

13
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Zie Deirdre M. Curtin, Postnational Democracy. The European Union in Search, of a Political Philosophy, Den Haag 1997.
Zie het artikel van Backes elders in dit nummer.
Op nationaal niveau moet men veel meer op het internationale niveau gericht zijn. Bij de beoefening
van het milieurecht zal men holistischer moeten denken. Een goed voorbeeld is de publicatie van
werkgroep internationaal milieurecht van de Vereniging voor Milieurecht, Ch. Backes e.a., Internationaal milieurecht in Nederland, VMR 1998-1, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1998.
De Villeneuve geeft in zijn beschouwing, De kaderrichtlijn water. Een momentopname, in: HJ.M.
Havekes, C.H.V. de Villeneuve en J.A.W. Suyver, Water: ontwikkelingen in (inter)nationale regelgeving en beleid, VMR 1998/2, Deventer: Kluwer 1998, p. 23, een aardig voorbeeld op het gebied van
het internationale waterrecht. Voor alle grote watersystemen waar Nederland mee te maken heeft
functioneren nu de bij verdrag ingestelde Internationale Rijncommissie (1963), de Internationale
Commissies voor de bescherming van de Maas en de Schelde (1994), de permanente NederlandsDuitse grenswatercommissie (1960) en haar subcommissie voor het Eems-Dollardgebied (1996), De
OSPAR-commissie voor de bescherming van de Noordoost-Atlantische Oceaan (1992). En dan zijn
er nog zonder verdragsbasis het Waddenzeeoverleg, met het onafhankelijke Waddenzeesecretariaat,
alsmede de Noordzeeministersvergaderingen. En dat gaat allemaal nog maar over één onderdeel van
het milieurecht en over instituties waar Nederland mee te maken heeft.
T. Koopmans, Sources of Law: the New Pluralism, in: Festskrift til Ole Due, Kopenhagen 1996, p.
188-205.
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kes aan de hand van de casus van het uiterst gecompliceerde juridische stelsel
voor het grensoverschrijdend vervoer van (gevaarlijk) afval met regelingen op
internationaal (het Verdrag van Basel), Europees (de EVOA) en nationaal niveau
(de Wet milieubeheer) treffend geïllustreerd.14 Ook de transnationale samenwerking bij de controle van de naleving en de handhaving van internationale of gemeenschappelijke Europese regels staat nog in de kleine maten kinderschoenen.15
Om slagvaardig te blijven zal het milieurecht in de toekomst op dat punt sterker
moeten worden.
Staat en markt; ook een terugtredende overheid?
Tengevolge van de genoemde ontwikkelingen krijgt de positie van de nationale
staat steeds meer een schakelfunctie. Enerzijds moet hij uitvoering geven aan internationale en Europese verplichtingen. Waar er nog nationale beleidsruimte
overblijft dient hij zich anderzijds terdege rekenschap te geven van de vraag of
nationale maatregelen goed aansluiten bij wat gezien de internationale trends gewenst is.
Maar er is nog een derde factor waardoor de rol van de staat verandert. Niet alleen door externe factoren verandert die rol, voor een deel is dat ook een eigen
keuze. We leven in een tijd waarin deregulering en marktwerking in zijn. Dat is
in beginsel geen slechte zaak. Het is nuttig om van tijd tot tijd de ontstane weten regelgeving eens goed tegen het licht te houden. Dat geldt ook voor de milieuwetgeving want die is niet sacrosanct. Het is goed om periodiek te bezien of
die wetgeving gezien de opbrengsten nog aan de maat is. Een kritische doorlichting kan ervoor zorgen dat zij vitaal blijft. Verder valt niet te ontkennen dat van
de tucht van de markt zinvolle prikkels uit kunnen gaan.
Maar juist op milieuterrein mag de overheid niet te ver terugtreden. Er is niets
op tegen als bureaucratische en ondoelmatige regels worden verwijderd. Maar er
moet niet in het wilde weg worden gesnoeid. Weinig gelukkig is het als de
marktwerking zonder meer als uitgangspunt zou worden genomen.16 Door zijn
stemloosheid vraagt het milieu immers, zoals we al constateerden, om bescherming. Regelgeving en overheidsoptreden kunnen daarbij niet geheel worden
gemist. Goede milieuwetgeving corrigeert juist een te rigoureuze werking van de
markt.
Vandaag stelde Biezeveld17 de privatisering van de afvalverwijdering al aan de
orde. Met hem acht ik dat een goed voorbeeld van een onderwerp ten aanzien
waarvan de overheid niet te ver terug moet treden of al te veel aan anderen moet
overlaten. Als het private scenario onverhoopt weinig succesvol zou verlopen is
de weg terug erg moeilijk. Bovendien is de kennis van de materie bij de overheid
dan verdwenen. Maar als de private partijen de markt verlaten en de overheid dat
gat niet goed kan opvullen, wie moet dan het afval opruimen?
14
15

16

17

Ch.W. Backes, Van Den Bosch naar Basel en terug, Deventer: Kluwer 1997.
Zie daarover het proefschrift van A.M.E. Veldkamp, Overbrenging van afvalstoffen, Deventer: Kluwer 1998.
Bij het MDW-project is dat gelukkig ook niet gebeurd, zie H.J.A.M. van Geest, Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit. Forensen tussen macht en markt, M en R 1996, p. 118-122 en D.
van der Meijden, Terugblik op het MDW-project van Paars I, M en R 1998, p. 250-254.
Zie het artikel van Biezeveld elders in dit nummer.
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4. Nieuwe perspectieven?
Ook het recht in het geding
Evenals de staat beleeft ook het recht aan het eind van deze eeuw niet het hoogtepunt van zijn populariteit. In ons land heeft vooral het rapport van de commissie- Van Kemenade 'Bestuur in het geding' uit 199718 veel aandacht getrokken.
Kern van de kritiek van de commissie is dat de juridifisering van de samenleving
en vooral de rechtsbescherming van de burger te ver is doorgeschoten. De slagvaardigheid van het bestuur zou daardoor in het gedrang zijn gekomen. In het
ontstane debat staan juristen en bestuurders fel tegenover elkaar.19 Opvallend is
vooral dat ze een totaal andere waarneming van de werkelijkheid hebben.
Nu zijn debatten over de mate van juridifisering van alle tijden. Pendelen we niet
continu heen en weer tussen regulering en deregulering, steeds weer op zoek
naar het juiste evenwicht? Gelukkig is er een kabinetsstandpunt geformuleerd dat
als redelijk evenwichtig mag worden bestempeld.20
Veel juristen zullen de neiging hebben om dit boek daarmee voorlopig dicht te
doen. Wel zullen de milieurechtjuristen waarschijnlijk kritisch willen blijven volgen hoe het verder gaat met de actio popularis en de juridische ageermogelijkheden van de milieuorganisaties. Mevr. Beckers heeft daar vanochtend al aandacht
voor gevraagd.21
Toch zou ik dat een te beperkte reactie vinden. Het lijkt in de discussie over juridifisering niet erg vruchtbaar om ons te wentelen in een gelijk vanuit juristenperspectief. Om misverstand te vermijden: ook ik deel veel van de bezwaren die
tegen het rapport van de commissie- Van Kemenade zijn aangevoerd. Maar
hoewel we zeker niet toe moeten naar een situatie waarin alles mag wat kan,
zouden wij als juristen toch nog eens goed moeten kijken in de spiegel die ons
wordt voorgehouden. Is niet een deel van de kritiek gericht tegen het feit dat het
recht soms weinig doelmatig is? Geldt dat voor een deel ook niet voor het milieurecht?
Bij de sterkte-zwakte analyse die door de eerdere sprekers vandaag impliciet is
gemaakt, is door Biezeveld terugblikkend op de afgelopen vijfentwintig jaar gesteld dat er weliswaar het nodige is bereikt, maar dat de potenties van het milieurecht beter zouden moeten worden gebruikt. Backes heeft gepleit voor een niet
slechts eenzijdig normerend maar deels ook kaderstellend en voor de zelfregulering faciliterend milieurecht. Ook Alders bepleitte een flexibel en proceduregericht karakter van het milieurecht. Van den Biesens' pleidooi voor een nadrukkelijke plaats voor beginselen van milieurecht is daar mijns inziens geenszins mee in
tegenspraak. Beginselen kunnen het werken met procedurele wetgeving versterken en aanvaardbaar maken.22 Verder zijn er verschillende voorstellen voor het
18
19
20
21
22
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Zie ook het artikel van Mevr. Beckers en de aldaar in noot 7 genoemde reacties op het rapport.
Zie bijv. de discussie tussen P.F. van der Heijden en J.A. van Kemenade in NJB 1999, p. 11-13.
Juridisering in het openbaar bestuur, Kamerstukken II 1998/99, 26 360.
Zie haar artikel elders in dit nummer.
Zie P.C. Gilhuis en J.M. Verschuuren, De Nederlandse milieuwetgeving getoetst aan de Verklaring
van Rio de Janeiro en Agenda 21. Lenen beginselen zich voor codificatie in de Nederlandse wetgeving?, Publicatiereeks VROM 1995/2, Den Haag 1995. Zie ook het verslag van het over het
onderzoek gehouden symposium, Symposium Beginselen van milieurecht, Publicatiereeks VROM
1997/4, Den Haag 1997.
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beproeven van nieuwe instrumenten gedaan. Daarbij ging het steeds om effectieve be‹nvloeding van besluitvorming vanuit milieubelang.23
Tekenen van hoop?
Op zoek naar een effectief milieurecht moeten wij als juristen kritisch durven
zijn ten aanzien van het geldende recht. Wanneer het niet doeltreffend is zullen
wij na moeten denken over de vraag hoe verbeteringen aan te brengen zijn.
Daarbij moet het denken in het oplossen van problemen en niet in bevoegdheden centraal staan.
Teneinde vernieuwing een kans te geven zouden we vastzittende denkmechanismes moeten losmaken. Voor juristen bijvoorbeeld het idee dat alle heil van het
(statelijk) recht is te verwachten. Soms, niet altijd, kunnen juist niet-juridische
oplossingen perspectieven bieden. Op milieurechtelijk gebied doen zich op dat
gebied in allerlei vormen interessante ontwikkelingen voor. Opmerkelijk zijn
vooral de vrijwillige initiatieven die de laatste jaren zijn genomen om te komen
tot een verbetering van de milieubescherming. Ik noem de convenanten, bedrijfsinterne rnilieuzorg, normalisatie en certificering, bodemsanering in eigen
beheer, de verwijderingsbijdragen ter verwijdering van bepaalde afvalstoffen, gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot milieubescherming van internationale bedrijven enz. Bij deze vormen van zelfregulering zijn allerlei kritische kanttekeningen te maken. Voor een goed functioneren zijn in de regel goede materiële
en procedurele randvoorwaarden nodig. Maar laten we vooral niet overkritisch
zijn. Uiteraard moet gewaakt worden voor vrijblijvendheid. Wanneer wij de focus vooral richten op de riskante kanten, wordt ons het zicht ontnomen op de
potentie van zelfregulering.24 Maar wanneer betrokkenen binnen zekere kaders
naar eigen inzicht en eigen kunnen problemen aanpakken, kan er vaak meer bereikt worden dan met de traditionele wetgeving mogelijk is.25
Hiervoor constateerden wij dat de positie van de staat onder invloed van een
aantal factoren (globalisering, de opmars van het internationale en Europese recht
en de terugtredende overheid) verandert. Dat impliceert niet dat de staat helemaal niets meer mag. Maar alles bijeengenomen bestaat het risico dat de slagkracht van het milieurecht hierdoor zal verminderen.
Vrijwillige initiatieven en zelfregulering zouden enige compensatie kunnen bieden. Met convenanten, milieuzorg in bedrijven, doelgroepenbeleid enz. zijn de
laatste jaren successen geboekt. Met enige trots vermeldt het NMP 3 dan ook de
presentatie in 1998 van het boek 'De stille revolutie', dat concrete resultaten van
vijf jaar doelgroepenbeleid binnen de industrie memoreert.26
Laten wij deze wegen daarom mede beproeven door ze krachtig te ondersteunen. Natuurlijk is het niet alles goud wat er blinkt, wat overigens voor de traditionele wijze van wetgeving ook geldt. De kansen die er zijn mogen we niet laten
liggen.
23
24
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26

Zie de artikelen van Biezeveld, Backes, Beckers, Alders en Van den Biesen elders in dit nummer.
M.V.C. Aalders. De handhavingsmix als effectief middel tot gedragsverandering. Publiek-private samenwerking in het toezicht op de naleving van milieuwetten, Regelmaat 1998, p. 282.
Zie voor zelfregulering en allerlei vormen van horizontale sturing, De toekomst van de Wet milieubeheer, a.w., p. 217-261.
Nationaal milieubeleidsplan 3, Den Haag 1998, p. 124.
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Met name van belang is het vinden van een goede afstemming tussen het zelfreguleringsspoor en dat van de wetgeving. Wanneer die er niet is kunnen zinvolle
vrijwillige initiatieven daardoor stokken, wat tot grote frustraties kan leiden. Een
aardig voorbeeld is de inbedding van de momenteel sterk in de belangstelling
staande zgn. vergunning op hoofdzaken (VOH), die vandaag al ter sprake kwam.
Omdat de verhouding tot het wettelijk systeem onduidelijk is en er in de praktijk
lustig op los wordt geëxperimenteerd, rijzen veel juridische vragen.
Dat wil niet zeggen dat een vergunning op hoofdzaken niet inpasbaar is. Het is
een goede zaak wanneer koplopers op milieugebied een flexibelere vergunning
kunnen krijgen. Maar er moet op de juridische randvoorwaarden worden gelet
waarbinnen dit kan gebeuren. Aan het stelsel van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer mag in de discussie niet voorbij worden gegaan. Voor milieujuristen
ligt hier -maar het geldt evenzeer voor andere nieuwe instrumenten die vandaag
zijn gesuggereerd, zoals de vergunning voor een heel bedrijventerrein of het omgevingsplan- de taak om niet alleen de knelpunten te inventariseren, maar ook
om te bezien of die op te lossen zijn.27
5. Afronding
Vele facetten van het functioneren van het milieurecht zijn vandaag aangestipt.
Ook enkele externe factoren die op dat functioneren van invloed kunnen zijn
kwamen aan bod. Kunnen we de vraag of het milieurecht opgewassen is tegen de
uitdagingen van de 21e eeuw nu beantwoorden?
Het geheel overziende ben ik niet somber. Het milieurecht is verre van perfect
en diverse zwakke plekken zijn vandaag aan de orde gesteld. Toch is er ook het
nodige bereikt. Milieurecht staat, om het in hedendaags jargon te zeggen, op de
kaart en heeft de nodige potenties, waar echter wel beter gebruik van zal moeten
worden gemaakt. Het zal zich wel op onderdelen aan moeten passen en flexibel
moeten zijn. Met name zou de effectiviteit moeten toenemen. De wijze van
normstelling is een onderwerp -zie ook de discussie die we vandaag daarover
hebben gevoerd- waar we nog eens goed over na zouden moeten denken. Ook
de mate waarin externe integratie wordt bereikt is een punt van zorg. Risico's
zijn verbonden aan enkele externe ontwikkelingen, zoals de veranderde positie
van de nationale staat en de verschuivingen die daarmee gepaard gaan. Kansen
lijken daarentegen te ontstaan door de opkomst van nieuwe fenomenen als zelfregulering en meer horizontale sturingsvormen. Die weg moeten wij in elk geval
beproeven.

27
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Dit is geen gemakkelijk karwei. Zie C.T. Nijenhuis en M.V.C. Aalders, naar een flexibele vergunning, Koppeling van milieuzorgsysteem aan de vergunningverlening, Centrum voor Milieurecht UvA,
Amsterdam 1995; R.A.J. van Gestel, Milieuzorg op maat, in: P.e. Gilhuis, A. Roef en R.A.J. van Gestel e.a., Bedrijfsinterne milieuzorg en vergunningverlening, is het gras groener bij de buren?, VMR
1997-4, Deventer: Kluwer 1998, p. 26-68; L.F. Wiggers-Rust (red.), De flexibele milieuvergunning
en bedrijfsinterne milieuzorg (BIM), Lelystad: 1997; Ch. Backes, Bedrijfsinterne milieuzorg en vergunningverlening in Nederland en Duitsland, Deventer: Kluwer 1998; en R.A.J. van Gestel en J.M.
Verschuuren, Studie voor een 'juridische leidraad bedrijfsinterne milieuzorg en vergunning op hoofdzaken', Centrum voor Wetgevingsvraagstukken Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg juli 1998.
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Milieurecht zal geen rustig bezit worden
Garanties voor succes in de toekomst zijn er vanwege de genoemde externe factoren en vanwege de gesignaleerde gebreken in de effectiviteit niet te geven. Het
is wel een bezit waarmee we, mits we enerzijds investeren in de uitvoering van
de wetgeving en anderzijds voldoende doen aan onderhoud en aanpassing, de
toekomst tegemoet zouden moeten kunnen treden. Indien aan die condities
wordt voldaan kan het toekomstige milieurecht een stoot opvangen. Een gelukkige bijkomstigheid is het feit dat we op milieurechtelijk terrein aan vernieuwing
zijn gewend. Nieuwe figuren als convenanten en zelfregulering werden al in
vroeg stadium op milieurechtelijk terrein toegepast. Met de flexibiliteit van het
stelsel lijkt het dus wel mee te vallen.
Saai zal het voorlopig niet worden. Het Tijdschrift voor Milieu en Recht zal in
de toekomst dan ook wel op voldoende kopij kunnen blijven rekenen. Maar daar
gaat het natuurlijk niet om. Milieurecht is alleen goed als het effectief is en bijdraagt aan de bescherming van het milieu. Zodat het stemloze, om de woorden
van mevr. Beckers te gebruiken, stem blijft krijgen.
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1.10 Negotiated Decision-Making in the
Shadow of the Law
(2000)
CO-AUTEURS: A.J.C. DE MOOR-VAN VUGT,
J.M. VERSCHUUREN, B.W.N. DE WAARD

1. Introduction
In the introduction of this book [Negotiated Decision-Making, with contributions of the authors -names in capitals- discussed in this publication, JV], we began our discussion of decision-making in Europe by sketching a relatively new
trend in decision-making in the Netherlands. We called this new type of decision-making 'horizontal decision-making’, 'coproduction’ or 'negotiated decision-making', or in German 'Kooperative Verwaltung'. We used the following
definition:
a form of public administration in which the decision-making process, as far as the
preparation, determination, and execution of public policy is concerned, is dependent
on the result of deliberation and negotiation in a more or less stable set of relations
between public authorities (or their staff) and private organisations or groups of people.

Now we have reached the end of our joint search for the same type of development in other European countries and we can conclude that similar developments, although never quite the same, occur throughout Europe. Administrative
authorities are no longer the single most powerful actor in decision-making. Instead, the role of all other parties involved has become stronger. As a consequence, the role of the government has changed to a more procedural one. It
guides negotiations between the most interested parties without imposing its decision upon these other parties. Regarding the quoted definition of negotiated
decision-making, we want to reconfirm that the phenomenon we are especially
interested in is the really open style operation that involves more than one interested party. We believe that this is where the challenge for traditional administrative law lies. Nevertheless, looking back at the contributions to this book, we are
aware that many farms and levels of negotiations are mentioned, and that not all
of them answer to the definition. We have accepted this, because one of our aims
was to detect signs of comparable developments towards a more open style policy
and horizontalisation in different countries, and because, in trying to establish at
what point negotiations cause potential friction with administrative (and constitutional) law, we considered it useful to expand our studies to cases that are not
strictly covered by the definition.
And indeed, many forms of negotiations are mentioned, since there will always
be some form of negotiation going on in more complex decision-making processes.
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BOES, as did other Belgian authors, distinguishes between 'concerted decisionmaking' (concertation, in French, see also MARCOU) and 'contractual decisionmaking'. Concerted decision-making means that the public authority, before
making a unilateral decision, must engage in some form of discussion with private
parties. Contractual decision-making means that there is a binding agreement
between the public authority and one or more private parties.
Although there are many forms of negotiated decision-making in a broad sense,
and many reasons to start a process of negotiations, the basic goal of the new style
of decision-making appears to be, as we have stated in the introductory chapter,
to get people involved and committed and thus create more broadly based support for a decision. Negotiated decision-making creates the opportunity of
achieving results that otherwise seem impossible to obtain, and reduces the risk
that the results will be challenged in court. Research in the field of public administration shows that policy programmes which have been formulated and implemented according to a more open policy style, such as coproduction, are more
successful than the programmes formulated on the basis of a more closed style. In
this context, TRUTE stresses that, in the process of implementing normative
standards, co-operation has many advantages. He feels that there is hardly any
need to fear that these standards would be corrupted in the process.
2. Cases show positive results of negotiated decision-making
In some of the casestudies that were presented in this book, we saw these positive
effects of processes of negotiated decision-making. HERTOGH showed that
there is a general feature in Dutch legal culture regarding pragmatic problem
solving through negotiations between governmental bodies and representatives of
various social groups. Since long there has been a high level of interaction between government and society. These interactions fit well into a tradition of consultation, compromise, and consensus, and are reflected in the law: formal legislation definitely is not seen as the only way to regulate things in society. The same
seems to be the case in France. Negotiation is used in governmental policy for
pragmatic reasons, and the tradition to use any form of negotiation, concertation,
or contract is a very strong one.
Negotiations take place on a local, a regional, and a national level, and concern
issues in all three stages of policy-making (i.e. preparation, determination, and
execution). HERTOGH has shown us examples at all levels of government and
in these different phases, thus distinguishing nine different forms of negotiated
decision-making. Most of the examples can be found in the field of regional
planning and involve cases where there are opposite or clashing interests, such as
environmental planning and nature management, economic development, public
housing, and tourism. In many of these cases, the process of negotiated decisionmaking took quite a long time to reach a result, but agreements were concluded
in most of the cases.
Generally speaking, in Denmark, there are positive experiences as to water and
land use agreements. As ENEVOLDSEN and BASSE make clear, these agreements, which are integrated into the existing legal framework and exclusively
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concern the implementation of legally specified environmental goals, provide for
flexible regulation, safe guard individual rights, and stimulate farmers to cooperate
with the local authorities as to make environmental improvements, while at the
same time focusing on possible benefits for the farmers. Nevertheless, the only
known example of a voluntary agreement in the field of water and land use, the
fish farm agreement, which replaced existing legislation rather than being an integral part of it, turned out to be problematic. There seems to be better possibilities to use agreements in the field of waste management. Non-hierarchical
agreements are appealing in cases where the environmental problems can be reduced substantially through effective product management. However, not all
these waste management agreements were successful. For instance, the (NiCd)
battery agreement has not been particularly effective and, as a result, the final
outcome was a replacement of the voluntary agreement with legislation.
TRUTE discusses several examples of co-operation and negotiation in Germany.
In social security law and welfare matters, private associations supply services
which are necessary to fulfil the state's obligation to optimise circumstances for
personal development and dignity, as set out in the German Constitution. The
allocation of research funds is done by the state in close co-operation with experts in the fields of research. This form of negotiation is not aimed at substantial
aims, but at co-operation as such: state and researchers have a mutual interest in
finding and managing knowledge. Another example TRUTE mentions is regulations in telecommunication. The state needs to balance the public interest against
the demands of a competitive market. To do that properly, the state needs the
input and co-operation of the service providers, because their market decisions
influence the infrastructure of the services.
MARCOU discusses several policy fields, e.g. in cases of grants, subsidies or
benefits, where the contract format is often used. This format not only enables
the authorities to impose specific conditions on the addressee (e.g. to make reports on the way money is spent), but also works as a guarantee for the addressee
that the promised funds will be paid. Unlike a unilateral subvention decision, the
contract cannot be ended without the consent of both parties or without compensation for losses.
WAYENBERG adds cases of intergovernmental negotiations. She argues that
negotiated decision-making among administrative bodies of different government
levels in Flanders resulted from a need of governmental innovation.
As a consequence, WAYENBERG observes a profound change in the relations
between different levels of government, leaving behind the traditional vertical
interrelatedness. In France, exactly this point, the lack of powers of higher levels
of government to regulate the tasks of lower authorities, made it necessary to
contract the execution of specific policy programmes like garbage collection,
public transportation, housing, etc., as MARCOU shows.
It is remarkable that many cases in which forms of negotiated decision-making
are applied are found in the field of environmental and regional planning policies.
Although it is difficult to conclude this from the studies that formed the basis of
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this book, the reason might be that administrative decisions in these fields of policy directly influence the living conditions of the people involved. This factor is
not only of importance as far as the taking of decisions is concerned, but also in
executing the decisions: for administrative decisions in these fields of policy to be
implemented successfully, the need for co-operation with the people or organisations involved is essential. For this reason, the authorities in Germany use the
technique of advisement: by supporting operators with helpful advice, they create
a situation of mutual interests, which, in the long run, will lead to substantial improvements.
3. A large variety in forms of negotiated decision-making
The cases presented in this book also show that there are many variations on negotiated decision-making. They vary from negotiations between different parts of
the administration itself, to negotiations in which the administration is almost
absent, or only has a procedural role.
One of the cases described in this book is the plan for the future of a region close
to Schiphol international airport in the Netherlands (see HERTOGH). Traditionally the flower industry in that region has been very important. The plan of
the regional government implied that much of this industry had to be moved to
another area, to make room for a large public housing project. This immediately
led to much protest both by local businesses and by citizens who were concerned
for the conservation of the unique sand dunes in the area. These protests became
so intense that the regional government decided to put its original plan aside and
invite all interested parties to make an alternative plan instead. From 1994 to
1996, the competent authority of the province, the regional water authority, the
local governments of several towns of different size, representatives of environmental pressure groups, the flower industry, and other agricultural businesses all
participated in a co-operative decision-making process. In 1996, this resulted in
the signing of the 'Teylingen Pact' in the Keukenhof. This pact includes agreements on environmental planning, public housing, tourism and economic development. DOSE points out that, in the majority of cases showing features of negotiated decision-making in Germany, the object of the negotiations is the implementation of existing rules, not only in environmental law but, for instance,
also in genetic engineering or in public works planning.1 Before any decision is
taken, the people involved must be given the opportunity to express their observations and reservations. At this stage, there is ample opportunity to negotiate. In
some cases, one form or another of participation is demanded by EC law, like the
environmental impact assessment directive (Directive 85/337/EEC) or the
EMAS regulation (Regulation 1836/93/EEC).
TRUTE distinguishes four categories of negotiated decision-making. In the classical field of Ordnungsrecht the state grants permits, for instance in the field of
1

134

There are other examples of negotiated decision-making outside the context of implementation in
Gerrnany: situations in which agreements are used instead of public law rules. Normvertretende Absprachen or Branchenabkommen, for instance, about the collcction of old batteries. But in his contribution DOSE focuses on ncgotiated decision-making in the context of the implementation of rules.

1.10 NEGOTIATED DECISION-MAKING IN THE SHADOW OF THE LAW (2000)

environmental law. The procedure preceding the decision leaves much room for
negotiation, both formal and informal, between the authorities, the applicant, and
third parties. The second category is self-regulation or self-commitment. In some
cases, for instance the regulation of technical standards, the state regulates the
(procedure of) recognition of these standards. This may lead to a mixed system of
self-commitment and statutory legislation. Again monitoring the procedure is
important in TRUTE' s third category of negotiation, in the field of the Leistungsverwaltung. When the state carries out subvention programmes that are
based on proposals by private actors (for instance, research programmes), the state
has to see to it that the proper partners are invited to talk and negotiate about
proposals. The last category is the monitoring of private contracts. When the
public interest has a stake in the matter agreed upon, as is the case in telecommunication, the state should safeguard that interest by supervising contracts and market decisions. The examples show that, in Germany, negotiation is strongly embedded in the legal framework. In the end, a unilateral decision is taken by the
authorities. In the few cases in which this does not happen, the results of negotiation must be laid down in a formal agreement, a contract that serves as an official
alternative for the administrative decision. In cases where the administrative authorities have discretionary power, they can use that power to negotiate about
reaching the main aims of the legislation. In some cases, these goals can only be
reached at the cost of putting aside selfbinding administrative rules, a price the
authorities are happy to pay. TRUTE underlines this opinion: the question
whether or not legislation is opposed to informal actions is not a fruitful one. He
sees another perspective, in which the legal structuring of the co-operation process is important. The result can be implemented by statutory law, but also by
other means.
ENEVOLDSEN and BASSE mention two types of agreements. Building mainly
on a corporatist tradition of social partnership, Denmark has established a general
environmental law system with a strong element of negotiation. Environmental
agreements seem to fit very well in this approach. Such agreements have been
practised along two different paths. Best known in Denmark is the series of voluntary gentleman's agreements between the Minister and private branch organizations. The largest portion has been concluded in the field of waste management. These agreements, which are not legally binding with respect to environmental targets to which the private parties have committed themselves, can be
seen as a form of self-regulation. Thus, environmental agreements sometimes appear as an alternative to direct regulation, although they are usually supplemented
by statutory rules. A unique feature is Section 10 of the Environmental Protection Act, which provides a general legal basis as to legally binding environmental
agreements. lt is remarkable, however, that, with one exception, no Section 10
agreements have been concluded. Although environmental agreements are used
in Denmark, branch organizations seem not to be interested in making legally
binding agreements.
The other approach used in Denmark concerns the already mentioned negotiated
agreements concerning water and land use. Water and land use agreements address the individual farmers and concern exclusively the implementation of le135
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gally specified environmental goals. Whereas the environmental agreements focus
on collective obligations for industrial branches, water and land use agreements
focus on local environmental objectives, individual obligations and protection of
individual rights.
MARCOU gives several examples of concertation during the decision-making
procedure preceding decisions to grant an environmental permit, and of contracts
on the granting of subsidies and benefits. Grants from the EC structural funds are
always given by way of a contract. Private schools in France must contract with
the authorities on financial support and the quality of their curricula. People
without an income contract on allowances and their (re)integration in society.
Recently, a statute has been adopted on the basis of which farmers make agreements with the authorities on land use, production, and environmental protection.
Other cases show that negotiated decision-making not only takes place in the
relationship between the government and (groups of) citizens, but among various
governmental organisations as well. WAYENBERG has focused on intergovernmental covenants in the Flemish region in Belgium. She shows that various
forms of intergovernmental covenants result from negotiations between different
levels of government, especially in the field of environmental policy. MARCOU
adds other examples of the implementation of policy programmes by contracts
between public bodies, e.g. school busing, co-financing university buildings,
housing for the lower incomes, etc.
4. But then the law the comes in...
These different forms of negotiations, however, cannot be seen as processes that
are isolated from constitutional and administrative law. The studies in this book
show that, in the end, almost always an administrative decision has to be taken: a
decision which should be based upon the principles of the rule of law. As has
been set out at the very beginning of this book, these principles may interfere
with the results of a negotiation process or with the process of negotiation itself.
Several of the authors have clearly shown that such a threat is very realistic.
BOES stated that the result of both concerted decision-making and contractual
decision-making may be a 'para-Iegal agreement', i.e. an agreement that partly
contains norms that are not in conformity with the fundamental rules of the legal
state. Those norms form a legal system, parallel to and competitive with the official legal system of the state. BOES shows that governmental authorities increasingly resolve things by negotiation instead of by command. In such circumstances, it is becoming increasingly difficult for the authorities to disregard the
result of negotiations, although in theory they are still free to make their own
decision when the law provides for unilateral decisions to be taken. However,
BOES concludes that, although it is perfectly permissible for a public authority to
negotiate with persons or organizations before making a unilateral decision, the
Belgian Constitution prohibits the use of contracts (as a result of those negotiations) instead of a decision made unilaterally by the public authority, whenever
the power has been attributed to the public authority to act unilaterally.
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BASSE and ENEVOLDSEN make similar remarks about the situation in Denmark. Public law prescribes detailed licenses. There seems to be no inclination to
open up these licenses to negotiation processes or to introduce horizontal elements (like forms of self-control) in the terms of the licenses. Therefore, the contribution of BASSE and ENEVOLDSEN concentrates on negotiation processes
in reaching agreements as alternatives for regulations, instead of as alternatives in
the licensing pratice.
The most prominent setback may be caused by the administrative courts, whose
decisions hang over the negotiations like Damocles' sword. This suggests that
courts should not and cannot remain fixed in their traditional role. TRUTE argues that courts need to change their methods of assessment of governmental decisions. They can no longer examine decisions by strictly applying substantive
law. They should focus on the procedure that was followed in order to get to the
decision. In the example of an environmental permit the court should examine
whether all the interests involved were properly represented in the procedure.
Only when the court concludes that this has not been the case, it should look
more closely at the permit itself.
It should be noted that sometimes a case never even reaches the phase of testing
negotiated decision-making: if negotiations result in a covenant or contract instead of an administrative act, getting access to the court can be problematic. The
French practice shows that, as a rule, third parties do not have locus standi. An
exception is made in case a contract between the administration and a private
enterprise provides a public service ('service public') and holds provisions that can
be considered to be of a regulatory nature. For instance, if several municipalities
contract on garbage collection, people might be affected by the condition that
they should offer their garbage in a certain way or form. Third parties then have
a right to address the administrative court to challenge the agreement. However,
MARCOU adds, the possibilities for third parties to challenge stipulations in an
intergovernmental contract are blocked by the Council of State. It has ruled that
admitting such appeals could lead to a breach of the contractual equilibrium.
The example given by WETERINGS clearly shows how the law intervenes
every now and then in the process of negotiations. To decide on the best place to
establish a drugshelter to house drug addicts, the municipality of 'sHertogenbosch started a lengthy process of negotiations with the local inhabitants
of those areas where the shelter might be established. At first, everything seemed
to go well: people had the opportunity to negotiate with the authorities. Things
went wrong, however, when the authorities, having heard the arguments of the
local residents, unilaterally decided which location was best. The residents feIt
betrayed and went to court. After a court decision, making it impossible for the
authorities to go ahead with the shelter as planned, a new process of negotiations
was started, resulting in a covenant that governed the decisions regarding the location and the way the shelter would be operated. From this case, a few important lessons can be learned. Once a public authority has entered into a process of
negotiated decision-making, it cannot suddenly use its unilateral powers: the
process has to be continued until an agreement has been reached or until it is
absolutely clear that no agreement whatsoever will be reached. Also, the shadow
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of the law is dominant. For the authorities, there always remains the possibility to
act unilaterally (after the negotiations have been concluded without a positive
result); they can refer to this power to get stranded negotiations going again. For
the residents, there is the possibility to go to court. The latter actually happened
in the case described by WETERINGS.
In many of the projects studied by HERTOGH, if not all, several dilemmas concerning the rule of law have arisen as well. All of them are related to the basic
principle that all government action should be based on legislation and that such
action is subject to judicial review. The principles of the rule of law thus include
the primacy of politics and the primacy of legislature. These principles cannot be
fully upheld when decision-making is shifted from the legislature towards the
relevant actors in society. HERTOGH shows that problems arise regarding the
three tasks of government, the task of 'leader', of 'guardian', and of 'supervisor'.
As far as leadership is concerned, empirical studies show that parties often work
out some sort of agreement, sometimes in the absence of legislation, sometimes
even contrary to existing legislation. As a result, acts of parliament (and this is also
true of lower democratically elected bodies) are no longer the primary normative
force of societal action. Administrative authorities involved in such processes of
negotiations may thus act contrary to the law as well as contrary to the principle
that no public authority should use its powers to make an order for any other
purpose than that for which the power is granted by legislation. As DOSE expresses it: 'Neglecting or even breaking the administrative rules (…) was the price
that had to be paid for this achievement' (DOSE, par. 3.3). But this is at the same
time the limit in Germany: breaking statutory law is out of the question.
The role of the government as the primary guardian of the public interest is affected as well. This may lead to an infringement of the legal principle that all
similar cases have to be treated alike, although, as MARCOU observes, positive
action by way of negotiation might enhance factual equality. In a process of negotiated decision-making, those parties that negotiate with the government have
been awarded certain privileges. For this reason, TRUTE stresses the importance
of a procedure in which the appropriate parties are involved, and in which the
several positions are balanced in such a way that none of the parties can overrule
the others. The procedure should also guarantee the proper weighing of the interests themselves. They should be valuated on their merits. It is the duty of the
authorities to see to that. After all, they are the ones that can influence the outcome of the decision-making process.
The role of parliament and elected bodies at other levels, such as the city council,
with regard to the auditing or supervision of administrative action, the third role
of the government, becomes difficult as well. Traditional representative bodies
follow administrative action from a distance. Negotiated decision-making is hard
to follow from such a distance: the results are not always reflected in legislation or
administrative decisions, and of ten representatives are confronted with 'package
deals', limiting the actual power to supervise the administration.
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The problems all arise from the basic idea that the legitimacy of public administration is derived from parliament which again represents the people' s will, an
idea that is especially strong in continental European states. Practically all the values of the 'Rechtsstaat' can be seen as a consequence of this basic idea, the idea
that, hierarchically, the state stands above the citizen. To control the hierarchical
powers, all governmental action must be based on legislation, which, in turn, is
based upon a constitution in which fundamental rights of individual citizens are
guaranteed and in which the 'general interest' of society is reflected. Law is both
reason for and restriction of executive action.
5. A different view on the role of the State
This traditional concept of the role of statutory law is subject to change, as can be
concluded from the many experiments with negotiated decision-making that are
going on across Europe, subject to change. More and more, the common law
tradition of a 'minimal state', in which there is a bigger role for citizens and organisations, is influencing continental European states, as DOSE points out.
How can we deal with the dilemmas these changes bring about? BOES suggests
that authorities might enter into negotiations while nominally exercising their
powers to make a unilateral decision. This seems an acceptable solution these
days when public authorities are expected to act efficiently, speedily, 'clientfriendly': they must explain and convince rather than order and commando
HERTOGH advocates a new roIe for governmental bodies. They should act as a
'coach', rather than as a leader. Governmental bodies, especially representative
bodies ('politics') should think of ways to improve their position as a guardian of
the general interest. First and foremost, they should guard the openness of the
process: make sure that the right parties are involved in the process, inform the
public that a negotiation process has started and publish the outcomes. DOSE
suggests that the State uses the 'market concept' of decentralisation of the gathering and processing of information. Like HERTOGH, DOSE warns against 10ss
of legitimacy when parties concerned are left out of the process. The authorities
need to make sure that the right partners are invited to join.
This means that supervision too should be based on 'co-operative control' , rather
than on 'coercive control '. Supervision should thus be based on communication
and negotiation, rather than on sanctions. Still, in some contexts, the threat of
governmental action is needed in order to safeguard the public interest. TRUTE'
s example of telecommunication arrangements and the Danish experiences show
that, in some cases, it can be useful to have the alternative of state regulation in
order to force the parties involved to take the public interest to heart.
The role of the state may be changing slowly, but the position of the private parties changes as well. TRUTE points out that, for instance, an applicant for a
permit can no longer benefit from the protection of legitimate expectations,
when he has been involved in and has influenced the entire decision-making
process. The same goes for liability issues: the parties involved are equally responsible for the results.
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In most countries, it is not very well conceivable that such an increasing role for
citizens, together with a decreasing role for the government, should not take
place within the traditional boundaries of the rule of law. This means that, whenever governmental bodies wish to conduct processes of negotiate decisionmaking, they have to abide by the rule of law. Although this is not an easy task,
it is not impossible, either. But still, at the end of the day 10 most countries that
were involved in this study, the administrative authorities have the final say, and
may conclude the process with a unilateral decision.
Many authors warn against jumping to easy conclusions as regards the solution of
all kinds of problems by regulating negotiated decision-making. WAYENBERG,
for instance, argues that seeking to formalize negotiated decision-making could
lead to a renewed expansion of the power of the traditionally strangest governmental authority, thus counterbalancing the many advantages of negotiated decision-making. BASSE and ENEVOLDSEN do not hold forth that the environmental
agreements they discuss should be subject to detailed regulation, but they do argue that these agreements are definitely in need of a clearer legal status (see par. 6
of their contribution). From a democratic point of view BASSE and
ENEVOLDSEN also advocate involvement of Parliament. They take the position that the final agreements ought to be approved by Parliament (par. 5, under
Parliamentary control). As we have seen in the above, TRUTE advocates the
legal structuring of the negotiation process by the state. In Germany, the strong
hierarchical power of the state is an important feature of the legal system, as
DOSE has shown in his contribution. This explains why the step towards a state
that facilitates negotiated decision-making instead of a state that takes the decisions is a very big one in Germany.
6. Negotiated decision-making within existing legislation
Existing legislation may give opportunities for competent authorities to start a
process of negotiated decision-making. Different variaties have been discussed. In
distinguishing three categories, we ally with DOSE, who chalked out three forms
of negotiated decision-making, all three strongly connected to statutory legislation: programming negotiations approvingly, implicitly and explicitly (see DOSE,
section 3.2).
a) Implied legal duty to negotiate
Traditional administrative law demands that, in the preparation of administrative
acts, the administrative body performs a careful investigation and, subsequently,
not offer a sufficient basis for such a decision: it is often necessary to contact the
applicant in order to obtain more specific information. Modern administrative
case law, or statute law, might hold provisions on this process of the proper
preparation of administrative acts. In the Netherlands, general standards on this
matter have been codified in the General Administrative Law Act (GALA; Algemene wet bestuursrecht: Awb). These standards still have a rather vertical charac140
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ter: they concentrate on legal duties the administrative body has to comply with,
before making its decision. For instance, an administrative body shall not decide
on an incomplete application, but should give the applicant the opportunity to
provide additional information (GALA, section 4:5). Or: the administrative body
has to give the applicant an opportunity to comment, before turning down an
application; or to give third parties the opportunity to comment, in case the administrative body considers granting an application that will be a burden to those
third parties (GALA, sections 4:7 and 4:8). So these standards, although formulated in a traditional 'administration centred' legal context, open up the preparatory process a bit, to become a two-sided or even multilateral event. And, in case
the relevant application has a complicated or rather unique character, for instance, if an environmental permit for a large factory is at stake, the preparation
process may acquire the features of a negotiation process, especially if the public
law regulations do not hold concrete solutions on how the standards should be
met. In general, this will still be a bilateral process, between the administration
and the applicant, if necessary complemented with other bilateral processes, between the administration and third parties. If third parties are involved in the
process, the standard procedure will be that they submit their views to the administrative body. A meeting where all parties involved are present will not be
required, at least not in Dutch administrative law. In Dutch law, the outcome of
such a preparation process is laid down in a 'unilateral' administrative act, regardless of the fact that the consultations may have had the character of negotiations.
In German law, there is the possibility to choose the form of a public law contract (öffentlich-rechtlicher Vertrag, § 54 ff. VwVfG).
The example DOSE gives to clarify what he means with 'approvinglyprogrammed negotiated decision-making' appears to be of a nature that does not
cause any tension with the traditional administrative law framework on the
preparation of administrative acts. He mentions a case in which the court decided
that the duty to act reasonable, as a special and explicit provision in § 17 II
BImSchG, implied a duty to be co-operative, in trying to find the best feasible
concrete way to work up to the goals of the environmental regulations concerned (see DOSE, section 3.2.1). From our Dutch point of view, we would like
to add that a similar effect can occur if a court gives its interpretation of a legal
standard that is not laid down in a (specific) statute, like the duty to perform a
careful preparation of administrative acts. Dutch case law does not provide many
examples, but a case could be mentioned in which a Dutch administrative court
held that a decision to cut down on costs of child welfare organisations should
not have been taken without an effort to reach an agreement with the organisations involved on how such a cut could be accomplished (see Vz AR RvS 23
December 1986, tB/S 1986, 210, commented by B.W.N. de Waard).
So the first category of negotiating, prescribed by administrative law, can be addressed as situations in which the law does not explicitly mention a duty to negotiate, but the courts rule that the statutory standards concerned imply such a legal
duty. How do these requirements to negotiate fit in administrative law? The duty
to negotiate is smoothly integrated in the traditional framework of preparing administrative acts. On closer inspection, these examples do bring about a substan141
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tial change. Certainly they demand an attitude that differs from the classical vertical command and control attitude. The administration can no longer confine itself to gathering the information it needs for its decision. It cannot just 'hear' an
applicant, but it has to communicate (listen, respond, advise) with the applicant,
before taking its decision. Does this engender a real change in administrative law,
or are we merely describing a gradual difference? We think there is a difference
of a fundamental nature, although it may be difficult to catch that difference in
sharp criteria. The borderline would be: where 'hearing' is not sufficient, but 'negotiations' are required. What kind of situation might constitute a legal duty to
negotiate? The recognition that the statutes and delegated regulations concerned
allow different options is in itself not sufficient to conclude that the administration should negotiate. After all, traditional administrative law is fully accustomed
to the idea that the administration has to deal with the fact that statutes and delegated legislation do not always provide the answer to what should be decided in
concrete cases. Traditional administrative law is familiar with that situation. It
claims that the administration needs discretionary power, or at least margins of
appreciation. But, as soon as it is said that the administration has a duty to negotiate, it should be recognised that the administration shares at least some of the responsibility for the results. As a consequence, the image that the administration is
(just) exercising discretionary power (and that, if the implementation of the regulations concerned is challenged in court it is the use of this discretionary power
that has to be tested) has to be adjusted for cases where negotiations are at hand.
After all, 'negotiations' presuppose that power to decide is, at least to some extent, surrendered and shared. The basic difference materialises as soon as it is recognised that the outcome of the preparation process not only depends on the
views of the administration on what has to be done, but also on the views of the
applicant of what would be the best way to implement the law in the concrete
situation. The results are then not only dependent of the technical information an
applicant supplies, but also of what is acceptable to the applicant.
That is why we think a landmark is being passed2 as soon as a legal duty to negotiate is recognised by the courts. We want to stress that, because, as long as the
scale of the necessary negotiations is limited (like in the practically bilateral relations in the given examples) the fundamental character of the change is not very
conspicuous. As long as only two parties are involved (one administrative body,
and a single applicant) it seems to be possible to fit the requirements to negotiate
smoothly into the traditional administrative law standards. Administrative law
could then still remain focused on the duties of the administration (has it performed a careful preparation of the act?, is the act within the discretionary powers of the administration?). But such a focus would disregard the fact that a part of
the responsability for the contents of the act is transferred to the applicant.

2
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b) Implied practical necessity to negotiate
Sometimes the legislator uses a provision that, in practice, can hardly be implemented without prior negotiations. The example DOSE chose, concerned a
power to compel a company to rehabilitate a plant. This authority could only be
used if such an order would be economically justifiable. DOSE calls this second
category 'implicitly-programmed negotiated decision-making'. This category resembles the first category in many ways. The difference seems to be that, in the
first case, negotiations could in theory be avoided, but this would not have been
proper (and would therefore have amounted to a violation of the specific statutory duty to act fairly and reasonably), whereas, in the second category, the legislator must have been aware that, for practical reasons, implementation of the
statutory standards could not take place without entering into negotiations. The
categories have in common that the legislation implicitly 'programmes' possibilities to negotiate. Thus, the legislator makes it clear in a very subtle way that there
is room for negotiation, or even that legislation cannot be implemented effectively without negotiation, for instance, because the legislator used indefinite legal norms, (implicitly or explicitly) intended to be elaborated in concrete cases by
the parties involved. If adjustments are needed in order to comply with higher
standards for protection of the environment and the legislator only allows the
authorities to demand such adjustments as far as they are economically justifiable,
one can predict the start of a tug-of-war. Taking into account the position of the
negotiating company and paying attention to the procedure is of great importance in these cases.
In other cases, the legislator makes the rules within the framework of an existing
corporatist tradition and legal pragmatism which influences all decision-making
processes. The Danish water and land use agreements are examples of the implementation of regulation by means of negotiations, which show that within the
existing framework and within the national tradition of co-operation negotiated
decision-making has its own place. In both situations, the State has the final word
on the negotiated decision. Negotiations therefore usually focus on the implementation phase of decisions.
c) Legislation that explicitly facilitates negotiated decision-making
The third group of cases involves procedural provisions in existing administrative
law that open up possibilities for negotiations, ranging from the possibility for the
competent authority of giving far-reaching advice to extern al norm addressees,
to the possibility to conclude binding agreements with (groups of) enterprises or
associations. In the latter case, agreements may even be put in the place of legislation. If agreements are allowed to take the place of legislation, negotiations on
the implementation of policy decisions may have repercussions for the formulation of the policy itself. Negotiations then no longer only deal with the implementation phase, they may even deal with the phase of policy formulation itself.
Authorities should be aware of this effect, as HERTOGH showed, because otherwise they will never reach an acceptable outcome. Participants find themselves
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very capable of formulating their own problems; they do not want to be patronized by the State in this respect. This might be the explanation for the failure of
the Danish experiment with Section 10 of the Environmental Protection Act,
which provides a legal basis for environmental agreements. As ENEVOLDSEN
and BASSE mention, apart from the problems with respect to their binding character, these agreements still taste too much of traditional legislation.
The Dutch statute WEIGEL' s contribution is dedicated to is rather spectacular
from a legal point of view. Although this statute, the City and Environment Experiments Act (CEEA, Experimentenwet Stad en Milieu), applies only in a limited period of time, and to a limited number of cities, listed in the appendix to
the statute, the potential effects are far-reaching, as it allows to exceed statutory
standards. Practical experience learns that if, after a multilateral process of negotiated decision-making, a compromise can be found that is acceptable to all parties,
such a result tends to be problematic from a legal point of view. The CEEA offers a way out: if, for instance, standards concerning noise would be violated, the
municipal board can bypass these standards, provided the interests of economical
and efficient use of space are 'far better' served than if the environmental regulations would be upheld. In this respect, the CEEA can be seen as a contribution
to the possibilities to conduct negotiated decision-making. The text of the CEEA
makes clear that the legislator, when creating the CEEA, was fully aware that the
preparation of a decision which allows infringements of statutory standards in a
certain area, will involve many different parties, including several administrative
authorities.
According to the CEEA, a municipal decision, made within the framework of
this statute, requires an extensive written motivation and should mention the way
residents, the relevant public authorities, and other interested parties were involved in the preparation of the decision. However, the administrative law
framework of the CEEA is highly conventional: it foIIows the traditional track of
providing opportunities to comment on a draft decision, and explicitly mentions
the possibility for those who have participated in the preparatory phase to appeal
to an administrative court. The CEEA shows no innovations in the way administrative law should deal with negotiated decision-making.
This could turn out to be a major setback for those who expect a more horizontal approach. As we have argued in the introductory chapter (par. 2), 'hearings'
basically do not affect the vertical character of decision-making. In practice, they
often do not offer third parties a satisfactory level of participation, because hearings tend to be held too late, viz. once that plans have already been made, and
basic decisions have already been taken. (See also BASSE and ENEVOLDSEN,
par. 5.3, under Participation of third parties.)
7. How to deal with 'the shadow of the law’
The above shows that processes of negotiation often take place in the shadow of
the law. The shadow that hangs over negotiation processes, on the one hand,
poses a threat to these processes because they may hamper the process itself or
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may affect the results of the negotiations, thus undoing the positive effects of negotiated decision-making. On the other hand, however, negotiated decisionmaking needs legislation to facilitate it. The idea of the Rechtsstaat, the rule of
law, runs the risk of being eroded if public administration processes that take
place in the real world cannot be explained within the framework of constitutional and administrative law. The institutional design of administrative law must
be suitable for this form of decision-making. If the administrative authorities no
longer hierarchically control the entire decision-making process, but more and
more become managers of the decision-making process, this will have consequences for several actors.
The legislator
One of these actors is the legislator. The first issue the legislator should consider
is the question in what kind of situation processes of negotiated decision-making
are called for. Many cases that have been described in the contributions to this
book are in the field of environmental law and land use. In these kinds of cases,
many different interests are at stake, such as the interests of the people who live
in the area, the house and landowners. Trade and industry in such an area may
have opposite interests. The public authorities are responsible that decisions are
taken that are in accordance with the existing regulations and, ultimately, acceptable to all parties. But on top of that, the public authorities must represent general interests, for instance, environmental aspects, that could be endangered if
matters were left to be decided by private enterprises and local residents. When
many different stakeholders are involved, in matters that they consider to be major issues, negotiations may be the best way get things done. This conclusion
leads us to add a criterion that matches the 'many different stakeholders' criterion
in many, but not all, cases: negotiations are also a good alternative whenever the
goals of legislation can hardly be reached without the co-operation of the addressees. This might be the case even if just one addressee is involved, for in
stance, if, in order to find the best way to implement legislation, expert knowledge is required of technical processes used at a factory, and for information regarding the economic situation of the enterprise that runs the factory. We refer
to the example of the rehabilitation of plants mentioned by DOSE. The same
holds for an entirely different domain of administrative law, for instance, the
'horizontal' , contract-approach in social welfare matters in France, as described
by MARCOU. The choice to have people who apply for national assistance (a
minimum income allowance) sign a contract probably has to do with the fact that
this enables the drawing up of a highly individualised reintegration programme.
But it seems that this could also be done in the form of a unilateral act, supplemented with individualising articles. We presume that the choice of the form of a
contract is also inspired by the idea that it will create a stronger commitment than
an administrative order.
As to the indications to choose for a more horizontal, co-operational approach,
they can be summarised with the rather general remark: these indications exist,
whenever it is hard to get things done without the co-operation of the people
involved, for instance if it appears to be very hard to develop an action plan that
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will be accepted by the parties that are needed to implement the plan; or if it is
'technically' difficult to design a suitable order without the co-operation of the
addressee; or if the commitment of the addressees is needed to ensure compliance
with orders. As a matter of fact, many cases show a combination of these factors.
The second issue the legislator will have to deal with is the question of what the
contents should be of legislation that enables negotiated decision-making. Should
it concentrate on procedure, rather than on substantive elements? Some authors
are of the opinion that the legislator cannot do much more than guarantee that
the procedure to be followed is correct. If the negotiations cover every step from
problem definition to conclusion and solution, there is hardly any place for substantive elements. As far as the legislation does contain substantive elements these
elements should leave room for negotiation.
Before we go deeper into the question of what the legislator could do to uphold
substantive standards, we should note that the national legislator does not always
have the liberty to choose. For instance, whenever secondary EC law is at stake
the margins for national legislators to create laws that are the most suitable for
processes of negotiated decision-making seem rather small Most secondary EC
law is of a rather detailed nature; EC law forces Member States to implement
these rules specifically through national legislation. Implementing EC Directives
through the use of contracts, for instance, is not allowed (Case C-340/96). However, as TRUTE shows, it is very well conceivable that the same developments
will take place at the European level, at least in some fields of policy. There are a
few examples in which secondary EC law opens the possibility of implementing
Directives through covenants or agreements. A recent example is the Proposal for
a Council Directive on end of life vehicles (COM(2000)166 final).
What kind of substantive elements should still be dealt with? The legislator could
start by deliberating whether there are substantive standards that it considers of
such great importance that it does not want to allow negotiations to affect them.
As to the remainder, if the legislator wants to avoid 'hard', non-negotiable substantive standards, this does not mean there are not any substantive criteria left to
be used. However, the legislator will then be obliged to make the goals that it
wants to achieve with the legislation more explicit. To ensure consistent policy
development, the main principles that rule a certain policy field can be laid down
in legislation. For in stance, in the field of environmental policy it might be useful to codify some of the principles of environmental law, like the prevention
principle, the precautionary principle and the principle that the polluter should
pay. Existing legislation can be scrutinised, to see whether hard criteria should be
replaced by standards that leave room for discretion. (We will come back to this
issue when we discuss the position of a second major actor: the judiciary.) When
conducting such an examination, the legislator should also consider the question
of whether case law that implies duties to negotiate should lead to adaptations of
legislation: it may be better to lay down such a duty explicitly in the text of the
law, or to add a reference to procedural provisions.
Another way to create room for negotiations is to allow deviations from statutory
standards in favour of negotiated decisions. The Danish regulation on environmental agreements in Section 10 of the Environmental Protection Act is an ex146
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ample of this method. Subsection 5 of this Section authorizes the Minister of the
Environment to decide that existing decisions according to the law are to be
changed in accordance with the provisions of the agreement. This means, for
example, that existing conditions of a permit can be substituted by provisions set
out in the environmental agreement. As ENEVOLDSEN and BASSE make
clear, however, since (with one single exception) no Section 10-agreements have
been signed, this approach does not seem to be viable. Another example is the
Dutch City and Environment Experiments Act, described by WEIGEL. When
we discussed this statute, in section 6 of this chapter, we called it spectacular,
from a legal point of view. It can be argued that this is somewhat exaggerated,
because there are other examples of regulations that offer the possibility to diverge from the regime supplied by the legislator. An example is the German
packing regulation (Verpackungsverordnung), mentioned by TRUTE. This
regulation offers an enterprise the possibility to get a dispensation of its duties, in
case it becomes a party to a recycling arrangement, developed in close cooperation between the administration and the representatives of the branch. The
big difference is that, in this example, it is the regulation itself that opens up the
possibility to diverge, whereas, in the example of the CEEA, it is the CEEA that
allows a deviation of standards in other statutes or delegated legislation, standards
that, at the time they were issued, were formulated as 'hard' criteria.
What kind of procedural provisions should be regulated? Authors focus on the
formation of the arena in which the negotiations will take place. There should be
a guarantee that the actual stakeholders are present or represented in this arena.
Another element is the equality within the arena. Every participant should have
an equal chance to present his interests and to influence the outcome. Closely
connected with this point is the supervision over the proper weighing of the interests: they should all be assessed on their own merits. To monitor all this, the
negotiation process should be made transparent, for instance by requiring reports
on the progress that was made and on the agreement that resulted from the negotiations.
It is also important that a situation in which the authority that is assigned to lead
the negotiations is potentially biassed must be avoided. The Dutch City and Environment Experiments Act (CEEA) gives rise for some concern in this respect.
In the CEEA the municipal authorities hold a key position. In practice, a municipality can be one of the major stakeholders, for instance if it owns the land in
question. The economic value of the property can rise considerably if the regulations are relaxed. The CEEA holds some compensation for this potential bias, by
requiring approval by the minister, if the plan is not in keeping with existing
regulations.
There is another potential obstacle to negotiated decision-making, that has to do
with features of constitutional and administrative law. Economic activities, like
running an enterprise, often require a whole set of public law permits: regarding
the construction of a factory or office building, the production or the sale of
goods, waste disposal, etc. Often the orders concerned are regulated in different
decrees or statutes, with different procedural provisions. And not all orders belong to the competence of the same administrative body. Open policy negotia147
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tions have a tendency to disregard the legal complications that are connected
with the fragmented structure of administrative law. Therefore, if the legislator
wants to facilitate negotiated decision-making, it might be necessary to develop
solutions that allow efficient coordination of administrative orders (see BASSE
and ENEVOLDSEN). In the Netherlands, there are a few examples of coordinative provisions in some statutes. Furthermore, the government commission that is
entrusted with preparing adjustments to the General Administrative Law Act has
very recently published a preliminary draft for a more general regulation that facilitates procedural coordination of administrative orders (Ministerie van Justitie,
The Hague, 8 March 2000).
The courts
Another important actor is the judiciary. The primary duty of the courts is to
apply legal rules and principles. In the field of administrative law, statutes and
delegated legislation are a dominant factor (even in countries in which the legal
system in general appears to be primarily based on case law). Therefore, if the
legislator does not adopt elements of negotiated decision-making in the statutes,
the courts cannot be expected to take the initiative. Even then the courts are in a
position to encourage or discourage negotiations, but the possibilities they have
to intervene are limited. We see two kinds of situations where courts can express
their views on negotiation. First, the administration engages in negotiation, although there are no statutory provisions to do so. In that case, courts are confronted with questions like: are the negotiations compatible with the existing
regulations; and, if so, what kind of standards are applicable to the attitude of the
administration in the negotiation process (for instance, that it should behave like
a trustworthy partner). Second, courts can formulate implicit duties to negotiate,
if they find that general principles of administrative law (like the duty to conduct
a careful preparation of decisions, or a special test of reasonableness) require a
form of negotiation (see above, section 6 of this chapter, under a); or if they find
that certain statutory criteria cannot be applied properly without preceding negotiations (see above, section 6 of this chapter, under b). The position of the courts
becomes different, when the legislator explicitly supports negotiated decisionmaking. What should this position be? Should courts restrict their testing to the
procedure (has the way in which a decision has been reached been in conformity
with the law?) rather than to the substance of a decision? lt is clear that a more
marginal role of the courts leads to more leeway to negotiate.
We agree with TRUTE that introducing or adding statutory provisions to facilitate negotiated decision-making will make a difference to the judicial control of
administrative acts. If the legislator decides that parties can be entrusted with the
responsibility to make the agreements they think fit, the judiciary must step back,
too. The courts are not in a position to 'find' and apply substantive standards
where the legislator has deliberately refrained from formulating such standards.
The control by the courts, as far as substance is concerned, is confined to
whether the outcome of the negotiations is compatible with the substantial criteria in the legislation, however vague they might be. Apart from that, there seems
to be room for just an extremely marginal version of the test of reasonableness.
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For instance, the courts might decide to intervene if they arrive at the conclusion
that, considering the outcome, it can only be concluded that certain relevant interests have not been taken into account at all. How should such a change be
assessed? Let us try to identify potential disadvantages.
Would there be too few points of reference for the courts to conduct effective
control? If this is true, it could bring along disadvantages of an opposite nature. It
could be argued that, in that case, the courts either will no longer be able to offer
a satisfying degree of legal protection of individual interested parties, or, in trying
to offer such protection after all, will obstruct the discretion that is needed to
conduct the negotiation process. However, we estimate that the courts will be
able to find acceptable ways of offering protection. The position seems to be
comparable with the position of the courts towards cases in which the administration has a large margin of discretion. It is true that some instruments that can
be used to test decisions by administrative authorities cannot be applied in cases
of negotiations (for instance, the test whether the administration is following a
consistent policy, or the question to what extent a view an administrative body
expresses to an applicant, constitutes a commitment of the administration (see
also TRUTE)). However, it can be argued that, if the procedure of the negotiations has been properly conducted, and the relevant interests have been represented in the negotiations, and the substantive statutory margins have been respected, there is not much to gain from intensive judicial control. On the contrary, parties must not be encouraged to try to re-open negotiations by going to
court.
Another potential disadvantage that needs to be analysed concerns the effects of
replacing 'hard and fast' criteria in legislation by standards with a more vague,
more open, principle-like character. The legislator could do so in order to create
leeway for negotiations, but without abandoning all substantive guidelines. The
disadvantage of vague criteria is, of course, that they might lead to controversies
about their content. And thus, it can be argued, such a method could lead to a
great deal of litigation. Indeed, it is sound reasoning that whenever the legislator
has an option between hard and clear criteria or vague standards, choosing for the
latter can lead to appeals that are uncalled for. Generally speaking, if the legislator
chooses vague criteria where strict criteria are available, the legislator will leave
the administration and, indirectly, the courts, holding the baby. Vague standards
bring about legal uncertainty, and are bound to generate appeals to the courts.
We should then object that, if vague standards are used to enable negotiations,
the presumption is that this might lead to consent, or at least to commitment by
the participants to the outcome of the negotiations. Even if the outcome is not
entirely satisfying to one or more parties, the tendency to go to court will be less
strong than if the outcome were the result of a deliberation in which the party
seems to have had no tangible influence at all.
Therefore, we think the courts, in practice, will be able to cope with the question of how to test administrative acts that are preceded by negotiations. They
could use the kind of method they use in case of discretion and vague statutory
criteria. The courts can be expected to recognise the fact that the change in the
role of the administration encompasses a change in the responsibilities the ad149
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ministration has: from an integral, full responsibility to a responsibility that is limited to the final decision and the way it conducts the negotiations. However, this
is not just a matter of fewer responsibilities: it also means a change in the type of
responsibilities, towards responsibilities that are shared with the parties in the negotiations. This change does raise the basic question of whether traditional administrative law - including the law that concerns appeal to administrative courts
is really fit to deal with such shared responsibilities (see also TRUTE). Traditional administrative law procedures in which administrative acts are tested by
administrative courts (like the French recours pour excès de pouvoir, or the
German Anfechtungsklage, or the Dutch appeal system) focus on the activities
and responsibilities of the administration, and not on those of private parties. Responsibilities and duties of private parties do exist, of course, but they are tested
in an indirect way, viz., via the question of whether the administration has acted
according to the law or not. For instance, if a private party has not supplied
enough information, or has exceeded a time limit, this is of consequence to the
question of whether the administration has failed as to its responsibilities.
There is one last question we want to go into. If the role of the courts in cases of
negotiated decision-making can only be very marginal, at least where the substantive aspects are concerned, will it still be necessary to offer access to a court?
In trying to formulate an answer, we set aside the question of whether it is legally
possible to exclude access to a court in these matters. There is another reason
why, in our view, the control of the courts cannot be dispensed with. The simple
fact that one of the parties can go to court, during or after the negotiations, can
function as an impetus for all participants to act with care in the negotiating
process, especially when the issue is a controversial one. The fact that judiciary
control is available offers a similar kind of impulse to take the negotiations seriously, as does the fact that the legislator or the administration might take over
and use their traditional instruments, if the negotiations yield no results. Interested parties can also go to court (or threaten to go to court) as long as the negotiations have not been concluded. The case described by WETERINGS shows
that this will not necessarily disrupt the process of negotiated decision-making: it
may get the process going again and in the end lead to a successful result.
The executive powers, and their relation to private parties
Thirdly, what kind of changes does negotiated decision-making bring to the role
of the executive powers? A closer look at the phenomenon of negotiated decision-making shows that, although it can serve the desire to have less governmental interference in societal activities, it cannot be presented as a rather simple
mechanism to that effect. There is a parallel with the discussions on deregulation
and privatisation: experience shows that the goals of deregulation can seldom be
reached by just abolishing regulations, and privatisation that consists of just turning public services into private enterprises of ten generates undesirable effects. For
similar reasons, negotiated decision-making will change the role of the executive
powers, but it will not just simplify their role, and probably not reduce the
amount of work involved. The studies, accumulated in this book, show that the
relations between the executive powers and private parties become more com150
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plex as the degree of horizontalisation rises. This demands greater skills of the
persons, representing the public authorities than are needed to just apply regulations. Moreover, these skills are of a different character and require a different
attitude. Public authorities engaged in negotiated decision-making have the same
kind of responsibilities as private parties that are entrusted with directing negotiations. They have to see to it that the negotiations are conducted fairly and lead to
good results. However, because the public interest is involved, on top of that
they have other responsibilities, notably to guarantee the necessary transparency.
The authorities also have a responsibility to guarantee that all stakeholders are
given the opportunity to take part in the negotiations, and that all relevant interests are represented. Furthermore, the authorities have to secure compliance to
reached agreements. In order to do so, it may be necessary to introduce provisions that differ from the classical administrative law sanctions, for instance, by
seeing to it that the private parties arrange some kind of supervision and sanctioning by themselves. Such provisions could be of a self-regulatory nature, for instance, by way of auditing.
From a legal point of view, negotiated decision-making complicates the assessment of legal positions. One of the legal requirements for the administration certainly is that it has to avoid intertwining of interests. Furthermore, complexity is
not only caused by the fact that traditional administrative law is not always tailored to horizontal relations, but also to factors that have to do with the fact that
the public authorities still have to represent the public interest. Situations can occur in which the public authorities have to answer the delicate question of
whether they can, or should, abandon their negotiating, horizontal position to
exercise more or less classical public powers (like issuing delegated legislation or
impose sanctions ). The complex juridical relations lead to difficulties in assessing
legal responsibilities, including liability for damages. The liabilities may shift: if
the public authorities no longer hold the sole responsibility it would not be fair if
they were to be the only liable party.
8. Outlook
The contributions by the authors of this book present many examples of public
administration that distances itself from the classical command and control model
and adopts a more interactive style of operating. Factual relations of public authorities with private parties tend to have a much more horizontal character than
in the past. A large part of the legal relations however, has retained a rather vertical character, and administrative law seems to be still searching for adequate ways
to react to negotiated decision-making. In fact, there seems to be a paradox in
the position of administrative law towards negotiated decision-making: although
administrative law is adopting horizontal elements and although there are examples of administrative law patterns, featuring genuinely reciprocal rights and duties (like administrative law contracts), it seems that it might be hard for the administration to conduct successful negotiations if it would not have the classical
vertical powers (regulations; regulatory provisions in individual administrative
acts; unilateral public law sanctions) at its disposal. This is one way in which the
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picture of 'negotiating in the shadow of the law' could be used. It should be
noted, as we have argued before, that even then the shadow of the law must not
be considered as something bad, as something that hampers the process of negotiations. If the administration, or one of the interested private parties, appeals to
the powers, rights, or obligations, embedded in public law regulations to get negotiations going again, or to keep them in the right direction, there is nothing
wrong with that. However, the picture of 'negotiating in the shadow of the law'
could also be understood as conducting a process that, from a legal point of view,
had better not be exposed. It seems very important that such a conception of the
relation between negotiated decision-making and administrative law should be
precluded. After all, in such a conception, administrative law would be considered as a threat to processes in which private parties are recognised by the administration as valuable partners that can help solve complex problems in which
the public interest is involved. Adopting such a conception could lead administrative bodies and their negotiating partners to attempts to evade legal procedures
and other legal requirements as much as possible. Needless to say that this would
mean a great setback. After all, for negotiations to be acceptable from a public
law point of view, they need to step out of the shadow, to enable a clear view of
what is going on.
We think administrative law needs to be further adapted to processes of negotiated decision-making. To a certain extent, such an adaptation can be expected to
take place without creating legislation that explicitly regulates negotiated decision-making (see above, section 6 of this chapter). However, in case of negotiated decision-making in the strict sense of the definition we used (see above, section 1), the administration is sharing responsibilities with private parties (be it
individuals, organisations, or enterprises), in fields where, traditionally, a command and control approach was used. This seems to generate probably a most
fundamental change, compared to traditional administrative law. Regulatory systems that hold powers for the administration to decide unilateraly implicitly presume that the administrative body holds full responsibility for the use of such
powers. It seems to be one of the greatest challenges to modern administrative
law to find ways to find a new balance in assigning responsibilities, in cases where
private parties are full-fledged partners of the public administration.
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1.11 Perspectieven op wetgeving;
Een beeld van onderzoek naar alternatieven
voor en in wetgeving
(2000)
CO-AUTEURS: PH. EIJLANDER, R.A.J. VAN GESTEL, E.M.H. HIRSCH BALLIN,
B.M.J. VAN KLINK, J.M. VERSCHUUREN

In deze bijdrage wordt een beeld gegeven van onderzoek naar alternatieven voor
en in wetgeving. Bij alternatieven voor wetgeving kan het bijvoorbeeld gaan om
convenanten of zuivere vormen van zelfregulering. Bij alternatieven in wetgeving moet worden gedacht aan het gebruik van meer open en globale normen en
stimulerende wetgeving die inspeelt op processen in de samenleving. Het Tilburgse Centrum voor wetgevingsvraagstukken heeft in dit verband vooral veel
onderzoek verricht naar de mogelijkheden en beperkingen van zogenoemde
communicatieve wetgeving en (wettelijke geconditioneerde) zelfregulering. Aan
de hand van concrete voorbeelden worden de resultaten van dit onderzoek in
onderstaand artikel belicht.
1. Inleiding
De staats- en bestuursrechtelijke literatuur is lange tijd vooral gericht geweest op
de werkzaamheden van het bestuur en de rechter, en de wetgevende activiteit
die hiervoor de grondslag biedt, bleef onderbelicht. In deze onevenwichtige situatie is de laatste jaren verandering gekomen. Eijlander en Voermans constateren:
'Door de toegenomen aandacht voor het werk van de wetgever is de bestudering
van de verschillende onderdelen van de 'trias politica' meer in balans gekomen.
De rechtsvorming door wetgeving is inmiddels een leerstuk in het recht.'1 Het
Tilburgse Centrum voor wetgevingsvraagstukken van het Schaardijk Instituut
heeft aan deze ontwikkeling bijgedragen door in het onderzoek uitgebreid aandacht te besteden aan wetgevingsvraagstukken en meer in het bijzonder aan alternatieven voor en in wetgeving. Hierbij wordt een multidisciplinaire aanpak
gevolgd.2 De rechtswetenschap vormt weliswaar de basis van waaruit het onderzoek naar wetgeving plaatsvindt, maar krijgt aanvulling vanuit andere disciplines,
zoals de bestuurskunde, de rechtssociologie en de taalwetenschap. Ook voor de
praktijk van de wetgeving en het wetgevingsbeleid is dit onderzoek van betekenis. Als reactie op gebleken tekortkomingen van de meer traditionele aanpak in
de wetgeving wordt immers ook in de wetgevingspraktijk gezocht naar alternatieve soorten en combinaties van regulering die beter aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en het openbaar bestuur, zoals individualisering, horizon1
2

Philip Eijlander en Wim Voermans, Wetgevingsleer, Deventer: Tjeenk Willink 1999, p. 2.
Ph. Eijlander, De wet stellen (diss.), Zwolle: Tjeenk Willink 1993, p. 217. Ook Noll heeft een multidisciplinaire aanpak bij de bestudering van wetgevingsvraagstukken bepleit. Vgl. Peter NolI, Gesetzgebungslehre, Rowohlt: Reinbek bei Hamburg 1973, p. 64 e.v.
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talisering, internationalisering en informatisering. Onder het vorige en het huidige Paarse kabinet wordt dit beleid vooral gevoerd onder de benaming 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteitsbeleid' (MDW).
Het hiervoor genoemde onderzoek vond de afgelopen jaren plaats in de context
van het recent afgeronde onderzoeksprogramma 'De wisselwerking tussen wetgeving en samenleving'. Dit programma kende de volgende centrale probleemstelling: Welke eisen moeten met inachtneming van democratisch-rechtsstatelijke
randvoorwaarden aan wetgeving in een veranderende samenleving worden gesteld? Deze hoofdvraag is in het programma vertaald naar drie thema' s: regulering versus deregulering, alternatieven voor en in wetgeving en mogelijkheden
voor handhaving van wetgeving.
In deze bijdrage valt het accent op het tweede thema. Wij willen bezien welke
perspectieven het genoemde onderzoek3 heeft opgeleverd voor alternatieven
voor en in wetgeving. Voordat naar allerlei alternatieve aanpakken gegrepen
wordt is eerst bezinning nodig op de vraag of regulering wel nodig is. Pas als ten
aanzien van een bepaald onderwerp de conclusie getrokken is dat interventie nodig is, komt de vraag naar reguleringsalternatieven in beeld. Daarbij kan het zowel om mogelijke alternatieven voor als in wetgeving gaan. Bij alternatieven
voor wetgeving kan bijvoorbeeld gedacht worden aan convenanten en (zuivere
vormen van) zelfregulering. Bij alternatieven voor de klassieke gedetailleerde wijze van wetgeving kan het bijvoorbeeld gaan om meer open en globale normen
en stimulerende wetgeving die inspeelt op processen in de samenleving.
De opbouw van het vervolg van deze bijdrage is als volgt. In paragraaf 2 wordt
ingegaan op de betekenis en het perspectief van communicatieve wetgeving en
(soorten van) zelfregulering in het wetgevingsbeleid. Paragraaf 3 behandelt drie
rechtsgebieden met voorbeelden van alternatieven voor en in wetgeving: het milieurecht, het sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht en het personen- en familierecht. Vervolgens wordt in paragraaf 4 aandacht geschonken aan de rechtsstatelijke' aspecten van de toepassing van alternatieven voor en in wetgeving. In het
slot van dit artikel worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet en wordt
een lijn naar toekomstig onderzoek uitgezet.
2. Het perspectief van communicatieve wetgeving en zelfregulering
In het Tilburgse onderzoek naar alternatieven voor en in wetgeving is een accent
gelegd op de bestudering van de betekenis van communicatieve wetgeving en
zelfregulering. Zowel door een meer communicatieve stijl van wetgeven als door
het gebruik van zelfregulering (binnen wettelijke kaders) kan de wisselwerking
tussen wetgeving en samenleving worden bevorderd.

3
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Het gaat hier om een selectie van de publicaties die in het kader van het onderzoeksprogramma tot
stand zijn gebracht; lang niet alle publicaties zijn in dit artikel verwerkt.

1.11 PERSPECTIEVEN OP WETGEVING. EEN BEELD VAN ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVEN
VOOR EN IN WETGEVING (2000)

2.1 Communicatieve wetgeving en communicatief bestuur
Communicatieve wetgeving4 staat voor een open, interactieve en meer horizontale stijl van wetgeven. Niet alleen komt de wetgeving op communicatieve wijze
tot stand; de gekozen wijze van normstelling maakt het mogelijk dat, ook na uitvaardiging van de wet, het debat doorgaat over de betekenis van de wet. Zoals
Witteveen en Van Klink aangeven,5 kan de wetgever het gedrag van burgers sturen door middel van hetzij scherpe normen ondersteund door sancties (dreiging
met een geldboete of gevangenisstraf), hetzij een - in juridisch opzicht - meer
vrijblijvend beroep op het geweten of het fatsoen. De eerste stijl van wetgeving,
veelal aangeduid als 'instrumenteel', wordt vaak beschouwd als de meest gebruikelijke en doeltreffende, maar ook meest acceptabele wijze van gedragsbeïnvloeding. Deze stijl is gebaseerd op een overwegend hiërarchisch communicatiemodel: een bovengeschikte (de staat) geeft een ondubbelzinnig bevel (de wet) aan
zijn ondergeschikten (de burgers), die geacht worden hieraan te gehoorzamen en,
zo niet, worden zij gestraft.6 De tweede stijl stelt daarentegen overtuiging boven
bestraffing. De wet wordt hierbinnen primair opgevat als een uitnodiging tot dialoog tussen in meerdere of mindere mate gelijkwaardige partijen: vertegenwoordigers van de staat (leden van het openbaar ministerie, bestuursorganen, de rechterlijke macht enz:), intermediaire organisaties en burgers.7 De wetgever ziet er
weloverwogen van af direct in de sociale werkelijkheid in te grijpen, legt in de
wet een fundamentele waarde - bijvoorbeeld gelijkheid - vast en verwacht daarmee een geleidelijke mentaliteits- en gedragsverandering in de rechtsgemeenschap te bewerkstelligen.
Het belang van een dergelijke onderscheiding in een meer communicatieve en
een meer instrumentele stijl van wetgeven is, dat meer inzicht wordt verkregen
in èn begrip wordt gekweekt voor vormen van wetgeving die afwijken van het
vertrouwde stramien. Omdat een communicatieve stijl van wetgeven open normen hanteert en afziet van harde, directe sancties, wordt ze vaak ten onrechte
verweten te leiden tot symboolwetgeving waarmee politieke doelen worden gediend, zoals bezwering van een crisis, electoraal succes of compromisvorming.8
Communicatieve wetgeving kan wel degelijk effectief zijn, maar bereikt haar
doelstellingen op een andere manier dan instrumentele wetgeving. Zij is gericht
op wat Witteveen aanduidt met 'symboolwerking': 'De wet moet, om waarde te
kunnen bezitten, tegelijk effectief zijn ten opzichte van de door de wet beoogde
normadressaten en oriëntatiepunten bieden voor degenen die bij de interpretatie
van de wet (...) betrokken zijn.'9 Getracht wordt eerst en vooral de gangbare
4

5
6

7
8

9

Dat de opvattingen over de betekenis van communicatieve wetgeving niet geheel unisono zijn, blijkt
uit een binnenkort te verschijnen boek onder redactie van Witteveen en Van Klink met als titel De
overtuigende wetgever (verschijnt in 2000 in de reeks van het Centrum voor wetgevingsvraagstukken).
Willem Witteveen en Bart van Klink, 'Is Soft Law really Law?', RegelMaat, 1999, p. 126-140.
Willem Witteveen, 'Significant, Symbolic, and Symphonic Laws', in: Hanneke van Schooten (red.),
Semiotics and Legislation, Deborah Charles Publications: Liverpool 1999, p. 30-34.
Ibid., p. 36-39.
Harald Kindermann kent deze drie functie aan symboolwetgeving toe, zie: 'Symbolische Gesetzgebung', in: Dieter Grimm en Werner Maihofer (red.), Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, Westdeutscher Verlag: Opladen 1988, p. 222-245.
W.J. Witteveen, 'De jacht op de wet', in: W.J. Witteveen, P. van Seters en G. van Roermund (red.),
Wat maakt de wet symbolisch?, Zwolle: Tjeenk Willink 1991, p. 117.
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denk- en waardepatronen aan te pakken, die verantwoordelijk zijn voor het ongewenste gedrag.10 Dit kan onder meer worden bereikt door het geven van
voorlichting, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het instellen of ondersteunen van intermediaire organisaties. Uit empirisch onderzoek, uitgevoerd door
Van11 Klink, blijkt dat deze aanpak in het geval van de gelijke-behandelingswetgeving succesvol is geweest. Er is een Commissie gelijke behandeling ingesteld, die als platform fungeert voor discussies over gelijkheid in het openbare
leven. Dit heeft er in tien onderzochte gevallen toe geleid dat de waarde van gelijkheid is bevestigd, de wettelijke terminologie is verspreid en de bewustwording
rond gelijke behandeling is toegenomen. De achterstand die minderheden nog
steeds op verschillende maatschappelijke terreinen hebben, verdwijnt hierdoor
niet opeens, maar er wordt vooruitgang geboekt. Ook dient beseft te worden dat
van modificerende, op mentaliteitsverandering gerichte wetgeving niet onmiddellijk resultaat kan worden verwacht: ingesleten gewoonten en (voor)oordelen
verdwijnen niet van de ene op de andere dag.12
De vraag is onder welke omstandigheden en in welke context een dergelijke wijze van werken met een meer communicatieve stijl van wetgeven aangewezen is
en wanneer juist beter met scherpe normen kan worden gewerkt. Van der Burg
heeft erop gewezen dat een communicatieve aanpak met name geschikt is voor
ethisch gevoelige kwesties, zoals euthanasie, het homohuwelijk en dierproeven.13
Bij wetgeving in ethisch gevoelige kwesties komt vooral de expressieve en communicatieve functie van wetgeving naar voren. De wet heeft volgens Van der
Burg een positief te waarderen expressieve functie, indien deze erin slaagt om
door velen als gemeenschappelijk ervaren waarden uit te drukken.14 Maar het kan
ook een negatief te waarderen expressieve functie hebben, wanneer de wet daarin niet slaagt en voor een deel van de betrokkenen juist een uitdrukking is van
normen en waarden die zij niet delen, of zelfs hiermee in tegenspraak is. Zowel
de euthanasiewetgeving15 als het huwelijksrecht16 laat beide kanten zien: wat voor
de ene groep uitdrukking is van iets dat positief wordt gewaardeerd - de heiligheid van het leven, het heteroseksuele huwelijk als hoeksteen van de samenleving
- is voor een andere groep juist uitdrukking van het niet legitiem achten van hun
handelen of leefwijze. De communicatieve functie van wetgeving houdt in dat
een wet discussieprocessen stimuleert, onder meer door het instellen van bepaal10

11
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Het gaat hier om zogenaamde positiefsymbolische effecten van wetgeving. Vgl. Bart van Klink, De
wet als symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 47.
Ibid., hoofdstuk 8.
Ibid., p. 412.
Zie onder meer W. van der Burg, 'Legislation on Ethical Questions. Towards an Interactive Paradigm,
in: Ethik und Gesetzgebung. Sociestas Ethica Jahresbericht 1998, p. 158-173.
Dit sluit aan bij de opvatting van Hirsch Ballin dat rechtsnormen in wetgeving mede uitdrukking
geven aan een belangenafweging op grond van ethische en politieke waarderingen. Vgl. E.M.H.
Hirsch Ballin, 'De waarde van wetgeving', in: M.S. Groenhuijsen en J.A.F. Peters (red.), Rechtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle: Tjeenk Willink 1990, p.61.
Artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht stelt euthanasie nog steeds strafbaar. Veel voorstanders van
legalisering zouden dit artikel willen schrappen. Maar door euthanasie in het strafrecht te houden geeft
de wetgever volgens Van der Burg een belangrijke symbolische boodschap, namelijk dat euthanasie
nooit lichtvaardig mag worden verricht.
W. van der Burg, 'Het huwelijk – een omstreden instituut', NJB, 1997, p. 1321-1325.
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de procedures en commissies of door een gemeenschappelijk vocabulaire te introduceren waarmee het juridische en maatschappelijke debat wordt gestructureerd. De Wet op de dierproeven biedt hiervan een goed voorbeeld.17 Een belangrijke consequentie van een communicatieve benadering is, aldus Van der
Burg, dat de wetgever zijn primaat ten aanzien van normstelling en -handhaving
opgeeft ten gunste van een grotere individuele verantwoordelijkheid van burgers
en organisaties.18
Een interactief opererende wetgever vindt zijn bestuurlijke equivalent in wat
wordt aangeduid als het' onderhandelende bestuur'. Bij onderhandelend bestuur
komt beleid tot stand op basis van overleg tussen bestuursorganen en particuliere
organisaties en groepen, al dan niet ondersteund door in wetgeving neergelegde
procedureregels. Deze bestuursvorm betekent winst in termen van slagvaardigheid en efficiëntie, maar roept ook een aantal serieuze normatieve vragen op.19
Een belangrijke kwestie is de vraag hoe de overheid, die feitelijk afstand doet van
zijn primaat, nog democratisch en effectief kan worden gecontroleerd. Hertogh
heeft daartoe drie mogelijke scenario's beschreven.20 Volgens een verticaal scenario is het meest adequate antwoord op een horizontaliserende overheid, een
strenge opstelling van zijn controleurs. Als de overheid steeds vaker in overleg en
onderhandeling besluiten neemt, dan moet de controleur van het overheidsoptreden juist vasthouden aan zijn traditionele opstelling. Wettelijke onderzoeksbevoegdheden en juridische sancties worden beschouwd als de belangrijkste instrumenten. In een horizontaal scenario trachten de controleurs daarentegen zoveel mogelijk mee te gaan met hun object van controle. Ook de controle van het
overheidsoptreden zou zo steeds meer horizontale trekken krijgen. Het accent
wordt verlegd van toezicht, tegenmacht en correctie naar coördinatie, interactie
en samenwerking. De controle is niet langer repressief, zoals in het eerste scenario, maar wordt reflexief. In beide scenario's spelen de externe controleurs een
zeer verschillende, maar nog steeds een centrale rol. Een nog ingrijpender reactie
op het veranderde karakter van het overheidsoptreden is mogelijk: het scenario
van zelfcontrole. Hierin worden de externe toezichthouders definitief op afstand
geplaatst. Toezicht en controle zijn in dit scenario vooral de verantwoordelijkheid van de betrokkenen zelf.
De scenario's voor repressieve en reflexieve controle heeft Hertogh in een empirisch onderzoek toegepast op het optreden van de bestuursrechter en de Nationale Ombudsman.21 Uit dit onderzoek komt naar voren dat de bestuursrechter in
het algemeen een meer repressieve en de ombudsman een overwegend reflexieve
17
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W. van der Burg, Wetgeving inzake morele kwesties. Een procesgerichte benadering, Ars Aequi,
1998, nr. 2, p. 83 en 84. Zie ook F.W.A. Brom, Onherstelbaar verbeterd. Biotechnologie bij dieren
als een moreel probleem, Assen 1997, p. 233-235.
Zie verder over de houdbaarheid van het primaat van de wetgever, W. Voermans, 'Toekomstperspectieven voor het primaat van de wetgever', RegelMaat, 1998, nr. 1, p. 35-40.
Zie daarover B.W.N. de Waard, De rechter en de onderhandelende overheid, in: M.L.M. Hertogh,
N.J.H. Huls en A.C.J.M. Wilthagen (red.), Omgaan met de onderhandelende overheid: rechtsstaat,
onderhandelend bestuur en controle, Amsterdam 1998, p. 189-213.
Vgl. M. Hertogh, N. Huls en A. Wilthagen, 'De moderne overheid. Out of Control?', NJB, 1998, p.
1352-1353 en M.L.M. Hertogh, N.J.H. Huls en A.C.J.M. Wilthagen (red.), Omgaan met de onderhandelende overheid: rechtsstaat, onderhandelend bestuur en controle, Amsterdam 1998.
M.L.M. Hertogh, Consequenties van controle. De bestuurlijke doorwerking van het oordeel van de
administratieve rechter en de Nationale Ombudsman. Den Haag: VUGA 1997.
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controlestijl hanteert. Daarnaast heeft Hertogh, door middel van documenten,
observaties en vooral interviews met medewerkers van twee bestuurorganen (de
Informatie Beheer Groep en de Belastingdienst), onderzocht welke relatie er bestaat tussen de gehanteerde controlestijl en het effect van hun uitspraken. Het
blijkt dat reflexieve controle op basis van communicatie en onderhandeling bij de
onderzochte bestuursorganen tot meer bestuurlijke doorwerking van het oordeel
van de controleur leidt dan repressieve controle op basis van dwang. Meer en
betere communicatie vergroot de legitimiteit en de effectiviteit van beleidsmaatregelen.
2.2 Zelfregulering
Het zoeken naar vormen van zelfregulering als alternatief voor of in wetgeving is
een ander thema dat binnen het Centrum voor wetgevingsvraagstukken de laatste
jaren uitvoerig is bestudeerd. Traditiegetrouw wordt zelfregulering vaak geassocieerd met het in katholieke kringen gekoesterde subsidiariteitsbeginsel en de reformatorische idee van soevereiniteit in eigen kring.22 Hierdoor had het begrip in
de praktijk tot voor kort een sterke ideologische en politieke lading. Binnen het
onderzoeksprogramma de wisselwerking tussen wetgeving en samenleving is
door verschillende onderzoekers getracht het fenomeen zelfregulering te 'onttoveren' door het los te zien van deze oude banden en het in een moderne sociale
context te plaatsen. Zelfregulering kan dan worden omschreven als het verschijnsel dat (vertegenwoordigers van) degenen die de regels moeten naleven, geheel of
ten dele verantwoordelijk zijn voor enerzijds de normstelling op een bepaald terrein en anderzijds de uitvoering, controle en handhaving daarvan23 De normstelling en handhaving komt (deels) terecht in handen van de rechtsgenoten. Vormen van zelfregulering of private normstelling zijn er legio. Ze lopen uiteen van
op vrijwillige basis totstandgekomen gedragscodes binnen een bepaalde beroepsgroep of bedrijfstak, waarin men zichzelf eenzijdig bepaalde beperkingen oplegt
of committeert aan fundamentele beginselen van behoorlijk gedrag (denk aan de
reclamecodes van de Reclamecodecommissie of de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor de Journalistiek) tot en met onder druk van de overheid
totstandgekomen meerzijdige afspraken, waarin bedrijven of brancheorganisaties
zich verplichten om een bepaalde maatschappelijke zorgvuldigheid in acht te
nemen in ruil voor het achterwege blijven van beperkende wetgeving (een recent voorbeeld is de gang van zaken bij de gedragscode voor alcoholreclame gericht tot jongeren).
Anders dan bij communicatieve wetgeving gaat het bij zelfregulering niet zozeer
om betrokkenheid van particuliere organisaties bij het wetgevingsproces in de
vorm van advisering, interpretatie van open normen of voorlichting aan de achterban. Het betreft juist een spiegelbeeldige situatie waarin sprake is van: 'die individuelle oder kollektive Vedolgung von Privatinteressen in Wahrnehmung
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Zie o.a. P.A.M.J. Graat, Maatschappelijk bestuur, Deventer 1998, p. 121 e.v. en T.J. van der Ploeg,
H.J. de Ru, en J.W. Sap (red.), In plaats van overheid, Zwolle 1995.
Vgl. Ph. Eijlander, De wet stellen (diss.), Zwolle 1993, p. 229.
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grundrechtlicher Freiheiten zum legitimen Eigennutz'.24 Van Schooten-van der
Meer25 is bang dat de staat zijn eigen regelgeving uit de markt prijst door zelfregulering te presenteren als een alternatief voor wetgeving. Anderen wijzen er
daarentegen op dat er vaak overlap zit tussen publieke en private belangen en het
daarom buitengewoon zinvol kan zijn om rechtsgevolgen te verbinden aan zelfregulering, mits daarbij wel bepaalde rechtsstatelijke randvoorwaarden in acht
worden genomen (zie daarvoor verder in paragraaf 4 van deze bijdrage). Zo biedt
de Wet persoonsregistraties bijvoorbeeld de mogelijkheid aan representatieve organisaties om zelf een gedragscode vast te stellen ten aanzien van bescherming
van persoonsregistraties in de desbetreffende sector, maar houdt de wetgever een
stok achter de deur voor het geval zo'n code niet van de grond komt of bepaalde
elementaire gebreken vertoont.26 Mogelijke voordelen van geconditioneerde
zelfregulering zijn, aldus Eijlander27: een betere aansluiting van regels op het handelingsperspectief van de betrokkenen; de grotere bereidheid tot naleving van de
zelf gestelde regels; de geringere uitvoeringslasten voor de overheid; de nauwere
band tussen het nemen van beslissingen en het dragen van de gevolgen daarvan;
en de grotere betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij het
onderwerp in kwestie. Daar kunnen de volgende nadelen tegenover staan: de
toenemende macht van de sterkste of best georganiseerde; de mogelijk beperkte
openheid van betrokkenen voor impulsen uit de buitenwereld; de daling van het
niveau van regulering; de (soms) onnodige verschillen in regelgeving; en de toenemende uitvoeringslasten voor burgers en maatschappelijke organisaties. Zelfregulering is met name geëigend bij de regulering van professionals, in situaties
waarin individuele of groepsbelangen niet te zeer verschillen van het belang dat
de betreffende wet beoogt te dienen, en in omstandigheden waarin (volledige)
overheidsregulering niet of nauwelijks controleer- en handhaafbaar is.
De populariteit van zelfregulering in het wetgevingsbeleid moet heden ten dage
vooral worden geplaatst in het spanningsveld van een overheid die in onze sociale rechtsstaat van alles moet, maar veel eigenlijk niet (alleen) kan. Dat 'moeten'
komt onder andere tot uitdrukking in de sterk toegenomen belangstelling voor
grondrechten en mensenrechten, waarbinnen met name de sociale, economische
en culturele rechten de overheid confronteren met allerlei klassieke en nieuwe
zorgtaken, zoals het bevorderen van de volksgezondheid en de werkgelegenheid,
het verzekeren van voldoende woongelegenheid, maar tegelijkertijd ook het zorgen voor het behoud van de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en
verbetering van het leefmilieu.28 Het niet (alleen) kunnen heeft te maken met
verschillende zaken. In de eerste plaats vertonen sommige sociale grondrechten
reeds een sterke interne spanning. Wat bijvoorbeeld te denken van de zorg voor
de bewoonbaarheid van het land en de daarvoor noodzakelijke infrastructurele
24
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M. Schmidt-Preuß, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung
und staatlicher Steuerung, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Berlin/New York 1997, p. 162-163.
J. Van Schooten-van der Meer, Regelvorming in de rechtsstaat, Enschede 1998, p. 186.
G. Overkleeft-Verburg, De Wet persoonsregistraties: Norm, toepassing en evaluatie, Zwolle 1995.
Ibid, p. 231.
Zie F.M.C. Vlemminx en H.R.B.M. Kummeling, Algemene situering van de sociale grondrechten in
de Nederlandse rechtsorde, in: B. Hubeau en R. de Lange, Het grondrecht op wonen, Antwerpen/Apeldoorn 1995.
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werkzaamheden en de bescherming van natuur en milieu; in een klein land als
Nederland geraken deze doelen voortdurend met elkaar in conflict. Soms zijn er
zelf noodwetten nodig om grote projecten tijdig tot stand te laten komen.29
In de tweede plaats is het evident dat de overheid juist bij zaken als het bevorderen van voldoende werkgelegenheid en het scheppen van randvoorwaarden voor
culturele ontplooiing en vrije tijdsbesteding in hoge mate afhankelijk is van de
markt en particuliere initiatieven in het algemeen. Alle dereguleringsoperaties en
aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving ten spijt lijkt de wetgever zich nog altijd onvoldoende te realiseren dat zijn vermogen om economisch
en sociaal wenselijk gedrag met behulp van ge- en verboden af te dwingen vrij
beperkt zijn.30
Onder andere Hirsch Ballin heeft er bovendien op gewezen dat de macht van de
nationale wetgever om in te grijpen in economische, technologische en maatschappelijke processen door het vallen van 'de Muur' en het ook in andere opzichten (technisch, economisch en cultureel) vervagen van grenzen in hoog tempo afneemt.31 Deze ontwikkelingen plaatsten zelfregulering in een nieuw daglicht.32 Wanneer men greep wenst te houden op het gedrag van ondernemingen
in het buitenland inzake onderwerpen als milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden schieten traditionele wettelijke instrumenten in de praktijk vaak
tekort. Vanuit het perspectief van nationale staten is er dikwijls een gebrekkige
rechtsmacht en vanuit het internationale juridische kader is het vaak eveneens
lastig om snel en effectief in te kunnen grijpen. Internationale verdragen en verklaringen komen niet 'overnight' tot stand en bovendien is men voor de handhaving van de eruit voortvloeiende verplichtingen doorgaans afhankelijk van de
bereidwillige medewerking van lidstaten, die nog wel eens te wensen overlaat,
zeker wanneer er grote financiële belangen in het spel zijn. Tegelijkertijd laat de
praktijk zien dat het optreden van Non Gouvernementele Organisaties (NGO's)
wel degelijk zeer effectief kan zijn als het erom gaat multinationale ondernemingen aan bepaalde minimumstandaarden te houden. Te denken valt aan de acties
van Greenpeace die er in belangrijke mate toe hebben bijgedragen te voorkomen
dat Shell het olieplatform 'Brent Spar' zou afzinken in de zee in plaats van het te
demonteren op het vasteland. Mede onder druk van de internationale milieuverklaring van Rio de Janeiro uit 1992 en het optreden van diverse NGO's is er
vanuit het bedrijfsleven bovendien een private norm voor het milieumanagement
in ondernemingen ontwikkeld die bekend staat als ISO 14001. Steeds meer
vooral grote bedrijven werken overeenkomstig deze norm en committeren zich
29
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Vgl. J.M. Verschuuren, De formele wetgever als uitvoerder: de Vergunningwet Westerschelde en het
streven naar een integrale afweging, in: Bouwrecht 1998/5, p. 361-367.
Zie Victor Bekkers, De schutkleuren van het dereguleringsbeleid, in: R.A.J. van Gestel en Ph. Eijlander (red.), Markt en Wet, Deventer 1996 en de bijdrage van R.A.J. van Gestel, Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit: wie biedt er meer?, in: A.J.H.W. Coppelmans e.a. (red.), Het actuele
recht, p. 233-240.
E.M.H. Hirsch Ballin, Wereldburgers: personen in het internationale recht, Zwolle 1995.
Vgl. ook T. Koopmans, Sources of Law: the new pluralism, in: Festskrift til Ole Due, Kopenhagen
1996, p. 191 die erop wijst dat het monopolie bij de rechtsvorming door de Natie-Staat definitief
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e.v.
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om hun bedrijfsvoering regelmatig door te laten lichten door een onafhankelijke
en erkende particuliere certificatie-instelling om vast te stellen of zij hun bedrijfsmilieudoelstellingen ook daadwerkelijk verwezenlijken. Van Genugten heeft
in zijn Tilburgse oratie bovendien laten zien dat de tripartiete opzet van organisaties als de Internationale Labour Organisation (ILO), waarin overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerken aan de totstandkoming van internationale standaarden inzake arbeidsomstandigheden en tevens toezicht houden
op de naleving daarvan, een succesvol model van regulering is waarin zonder
dwangmiddelen wel degelijk goede resultaten worden geboekt.33 Ook door multinationale ondernemingen zelf worden 'Corporate Codes of Conduct' opgesteld
op het terrein van de arbeidsnormen, zoals inzake het verbod op kinderarbeid.34
Geconstateerd moet worden dat in de Nederlandse wetgevingspraktijk nog te
weinig oog lijkt te bestaan voor de nieuwe vragen die het vertrouwen op zelfregulering in het wetgevingsbeleid oproepen. Uit de Aanwijzingen voor de regelgeving kan worden opgemaakt dat de wetgever zich alvorens hij nieuwe regels in
het leven roept, moet afvragen of een zaak niet (gedeeltelijk) kan worden overgelaten aan het zelfregulerend vermogen van de samenleving. Maar wat betekent
dat eigenlijk? Wat is bijvoorbeeld de juridische status van normalisatienormen,
afkomstig van het Nederlands Normalisatie Instituut, wanneer daarnaar in wetgeving wordt verwezen? Krijgen deze normen daardoor de status van algemeen
verbindend voorschrift of toch niet? Moeten deze 'private normen, wanneer er in
wetgeving naar wordt verwezen, worden gepubliceerd overeenkomstig de bekendmakingsregels die wij in Nederland kennen?35 Hoe kan in de praktijk de
openbaarheid en inspraak worden verzekerd bij convenantsafspraken tussen overheden en private organisaties? Mag de wetgever wel toestaan dat een deel van het
toezicht op de naleving van bepaalde wettelijke regels of vergunningsvoorschriften wordt overgelaten aan private certificatie-instellingen?36 Of loopt men dan
het gevaar dat wie betaalt, bepaalt? In hoeverre biedt het Europese (mededingings)recht kansen voor zelfregulering en waar stelt het duidelijke grenzen? Het
zijn allemaal vragen die nader onderzocht moeten worden, maar waarvoor in het
Tilburgse onderzoek wel een basis is gelegd. Uit het onderzoek van Van Gestel
blijkt bijvoorbeeld dat de milieuwetgever vaker een tweesporenbeleid zou moeten volgen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijven die als koploper
moeten worden beschouwd, waarbij zelfregulering moet worden gestimuleerd
door gebruik te maken van wetgevingstechnieken die zoveel mogelijk keuze- en
beslissingsvrijheid laten aan de normadressaten. Dit, terwijl achterblijvers dwingend krijgen voorgeschreven waartoe zij minimaal gehouden zijn en ook bij het
toezicht en de handhaving streng(er) worden aangepakt.37
33
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W.J.M. van Genugten, WTO, ILO en EG: handelen in vrijheid, Deventer 1997, p. 38-39.
Zie A.T.J .M. Jacabs, Child Labour, in: R. Blanpain (Ed.), Multinational Enterprises and the Social
Challenges of the XXIst Century, 1999, p. 199-205.
Zie M.H. Elferink, Verwijzingen in wetgeving: Over de publiekrechtelijke en auteursrechtelijke status
van normalisatienormen, Deventer 1998. Vgl. echter ook het debat met G.J.M. Evers in: NJB 1999,
p. 1317-1320 en p. 1814-1816.
A.J.C. De Moor van Vugt en F.J. van Ommeren, Certificering als reguleringsinstrument, SEW
1999/3, p. 89-96.
R.A.J. van Gestel, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven, Deventer 2000.
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3. Alternatieven voor en in wetgeving: voorbeelden op drie rechtsgebieden
Alternatieven voor en in wetgeving komen op allerlei terreinen voor. Men kan
ze bijvoorbeeld aantreffen in het ICT-recht, het onderwijsrecht, het milieurecht,
het sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht en het personen- en familierecht. Ter
illustratie geven we enkele voorbeelden uit de laatste drie genoemde rechtsgebieden.
3.1 Het milieurecht
Als het om alternatieve regulering gaat lijkt het milieurecht experimenteerterrein
bij uitstek. Al geruime tijd wordt gebruik gemaakt van allerlei vormen van zelfregulering, zoals convenanten, normalisatie en certificatie, milieukeuren, milieuzorg in bedrijven, bodemsanering in eigen beheer, milieureclamecodes, de verwijderingsbijdrage en experimenten in het kader van de 'Stad en Milieubenadering'38 Deze ontwikkelingen vloeien enerzijds voort uit de gebreken die kleefden
aan de eerste generatie milieuwetten, anderzijds is er een bedrijfsleven dat een
meer pro-actief beleid voert en zelf allerlei initiatieven neemt. Indien voor zelfregulering gekozen wordt, kan flankerende wetgeving zelfregulering soms goed
ondersteunen.
Een aardig voorbeeld is de regeling van de wettelijke verwijderingsbijdragen in
hoofdstuk 15 van de Wet milieubeheer (WMB). Voor bepaalde categorieën afvalstoffen zijn de producenten bereid om vrijwillig een verwijderingsstructuur op
te zetten. Zo is er op initiatief van de autobranche een stichting opgezet die de
terugname en de recycling van autowrakken verzorgt. Free-riders die niet aan
deze vrijwillige regeling mee willen doen, zouden de zelfregulering kunnen ondermijnen. Om dat euvel aan te kunnen pakken bevat artikel 15.36 WMB ter
ondersteuning van de zelfregulering de mogelijkheid om de vrijwillig tussen de
bedrijven gemaakte afspraken algemeen verbindend te verklaren.39
Een voorbeeld van geheel andere aard, en meer passend binnen de communicatieve stijl van wetgeving en bestuur, zijn de experimenten in het kader van Stad
en Milieu. Het streven naar een 'compacte stad' waar wonen en werken dicht bij
elkaar worden gehouden levert op lokaal niveau veel knelpunten op. In 25 geselecteerde experimenteergebieden worden door overheid, bedrijfsleven en omwonenden op basis van alle betrokken belangen afspraken over de inrichting van
de stad gemaakt. Deze afspraken moeten het belang van een zuinig en doelmatig
ruimtegebruik en het bereiken van een optimale leefkwaliteit in het stedelijk gebied dienen. De mogelijkheden binnen de bestaande regelgeving moeten zoveel
mogelijk worden benut. Als dat niet voldoende soelaas biedt mag van milieukwa38
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Zie voor een bespreking van de betekenis van deze vormen van horizontale Sturing voor de wetgeving, Th.G.Drupsteen, P.C. Gilhuis, C.J. Kleijs-Wijnobel, S.D.M. de Leeuwen J.M. Verschuuren, De
toekomst van de Wet milieubeheer, Deventer 1998, p. 217-260.
Zie A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, De Wet verwijderingsbijdragen: een voorbeeld van geconditioneerde zelfregulering, in: T. van der Ploeg, e.a., In plaats van overheid, recht scheppen door
particuliere organisaties, Zwolle 1995, p. 217-237, Drupsteen e.a. De toekomst van de Wet milieubeheer, Deventer 1998, p. 243 en J.V. van Ophem, Verwijderingsbijdragen: bijdragen aan verwijdering?,
M en R 1995, p. 77-80.

1.11 PERSPECTIEVEN OP WETGEVING. EEN BEELD VAN ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVEN
VOOR EN IN WETGEVING (2000)

liteitseisen voor bodem, geluid, lucht, en externe veiligheid worden afgeweken.
Wanneer de nadelige gevolgen niet voldoende beperkt kunnen worden, moet
compensatie plaatsvinden.40
Bij de ontwikkelingen rond de zogenoemde vergunning op hoofdzaken gaat het
om de aansluiting van zelfregulering met het traditionele wetgevingsspoor.41
Steeds meer bedrijven voeren op vrijwillige basis een actief milieubeheer, beschikken over een al dan niet gecertificeerd milieuzorgsysteem en stellen een bedrijfsmilieuplan op. Zij dringen er bij de overheid op aan dat bij de vergunningverlening bij deze buitenwettelijke ontwikkelingen wordt aangesloten. De overheid van haar kant wil bedrijven die zich onderscheiden graag een andere behandeling geven. In plaats van een gedetailleerde vergunning wordt met een vergunning volstaan die alleen enkele basisverplichtingen, vooral doelvoorschriften,
kent. Binnen die gestelde eisen kan het bedrijf dan zelf invulling aan zijn verplichtingen geven. Hoewel een dergelijke aanpak meer kans op vernieuwing
biedt dan wanneer binnen een strak raamwerk van gedetailleerde vergunningsvoorschriften geopereerd moet worden, rijzen er uit juridisch perspectief nogal
wat vragen. Welke bedrijven kunnen in aanmerking komen voor zo' n vergunning? Hoe kan een aanvaardbare verbinding met het milieuzorgsysteem worden
gelegd? Welke eisen moeten aan de aanvraag voor en de inhoud van de vergunning worden gesteld? Welke mate van flexibiliteit is aanvaardbaar, hoe zit het
met de positie van derden en de handhaafbaarheid van de verplichtingen? Begrijpelijkerwijs is de rechter nogal kritisch over de soms wel erg luchtige varianten
die in de praktijk opgeld doen42 Van Gestel en Verschuuren laten zien dat er wel
degelijk een goed handhaafbare en aan alle juridische eisen beantwoordende vergunning kan worden afgegeven43 In een recentelijk gepubliceerde circulaire worden gelukkig ook door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer meer juridische punten op de i gezet.44
3.2 Het sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht
Zowel de wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid als het arbeidsrecht
in ons land is aan grote veranderingen onderhevig,45 vooral als gevolg van de
40
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Zie Th.G. Drupsteen e.a., De toekomst van de Wet milieubeheer, Deventer 1998, p. 243-245 en L.
Schutte-Postma, Participatie en milieunormen in de Experimentenwet, M en R 1999.
Zie R.A.J. van Gestel, Milieuzorg op maat, in: P.C. Gilhuis, A. Roef en R.A.J. van Gestel e.a., Bedrijfsinterne milieuzorg en vergunningverlening, is het gras groener bij de buren?, Vereniging voor
Milieurecht 1997-4, Deventer 1998, p. 26-68, L.F. Wiggers-Rust (red.), De flexibele milieuvergunning en bedrijfsinterne milieuzorg (BIM), Lelystad 1997, Ch. Backes, Bedrijfsinterne milieuzorg en
vergunningverlening in Nederland en Duitsland, Deventer 1998 en R.A.J. van Gestel en J.M. Verschuuren, Juridische handleiding bedrijfsinterne milieuzorg en vergunning op hoofdzaken, Deventer
1999.
Zie o.a. ABRvS, 19 oktober 1995, AB 1996, 165, M en R 1996, 13 (OBA) en Vz. ABRvS 31 maart
1998, M en R 1998, 84 (Ruhr Carbo)
Van Gestel en Verschuuren, Juridische handleiding bedrijfsinterne milieuzorg en vergunning op
hoofdzaken, Deventer 1999. Zie ook Backes, Bedrijfsinterne milieuzorg en vergunningverlening in
Nederland en Duitsland, Deventer 1998.
Circulaire Vergunning op hoofdzaken en vergunning op maat, 3 juni 1999, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
kenmerk lCB 999165124.
Op beide terreinen worden de inspanningen van de wetgever om deze veranderingen in de samenleving in wetgeving te verankeren, uitvoerig besproken door Jacobs. Zie A.T.J.M. Jacobs, Veranderend
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toenemende individualisering, de verminderde macht van de staat en de toenemende vergrijzing46 Deze veranderingen zijn vrijwel zonder uitzondering te vatten onder de noemer 'flexibilisering' van het sociaal recht. Als we een aantal sociale wetten nauwkeurig bekijken dan kan echter geconcludeerd worden dat wetten nog verder vereenvoudigd kunnen worden en dat nog meer aangesloten kan
worden bij de (arbeids)markt. Een voorbeeld biedt de Werkloosheidswet (WW),
waarvan geconstateerd kan worden dat deze wet momenteel beoogt veel, en veel
te veel, te regelen, waardoor deze moeilijk handhaafbaar is. Opmerkelijk is dat de
WW wel rekening houdt met flexibele arbeidspatronen en emancipatievriendelijk is, maar eigenlijk zijn doel hierin voorbijschiet. Enerzijds komt dat door de
complexiteit, anderzijds door alle ingrepen die gedaan zijn in de loop van de tijd.
Pennings doet verschillende voorstellen om regels meer te richten op hoofdzaken, en daarmee de wet te vereenvoudigen en meer te richten op de arbeidsmarkt.47 Zo zou een zekere vermindering van uitkeringsaanspraken bereikt worden (pas uitkering bij een arbeidsverlies van tien uur in plaats van vijf uur). De
winst hiervan zou besteed kunnen worden aan de vervanging van het dubbele
uitkeringsregime (loongerelateerde uitkering naast vervolguitkering), door één
uitkering. Ook op het terrein van de bevordering van scholing en reïntegratie
doet Pennings dergelijke vereenvoudigingsvoorstellen, waardoor de wisselwerking tussen de wetgeving op dit terrein en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
kan worden verbeterd.
De regelingen voor uitzendbureaus bieden een mooi voorbeeld van alternatieven
voor de eerder bestaande restrictieve wetgeving, te weten vormen van zelfregulering.48 Opvallend is dat in Nederland dit terrein vooral door zelfregulering (cao's)
wordt beheerst, terwijl in andere landen, bijvoorbeeld in België, nog zeer zware
wettelijke restricties gelden op het terrein van uitzendbureaus. Weyns en Pennings tonen aan dat het vooral de bestaande krachtsverhoudingen in Nederland
zijn, die dit gebruik van zelfregulering mogelijk maken.49 Deze alternatieven
voor restrictieve wetgeving komen overigens vooral de werkgevers ten goede.
Zij hebben meer rechten gekregen. Aan uitzendkrachten zijn bijvoorbeeld wel
meer rechten beloofd (versterking van hun rechtspositie), maar werknemers kunnen deze rechten niet afdwingen, als de uitzendbureaus afscheid nemen van de
uitzendkracht voordat ze in een fase komen waarin ze recht kunnen doen gelden
op een verbeterde rechtspositie. Door de regelingen in België en Nederland te
vergelijken komen zo scherp de voordelen en gevaren van zelfregulering naar
voren.
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sociale zekerheidsrecht, Vermande, Lelystad 1997, en A.T.J.M. Jacobs, Veranderend arbeidsrecht,
Vermande, Lelystad 2000 [in voorbereiding].
Zie over vergrijzing m.n. M.Y.H.G. Erkens en A.T.J.M.Jacobs, Leeftijd en arbeid, SMA 1998, p. 6271.
F.J.L. Pennings, Flexibilisering en het werkloosheidsrecht, in: F.J.L. Pennings (red.), Flexibilisering
van het sociaal recht, Kluwer, Deventer 1997, p. 139-170.
Een ander opvallend voorbeeld is de privatisering van de Ziektewet, zie W.J.P.M. Fase, Van ziekengeld naar loon, van zekerheid naar onzekerheid, in: V.G.H.J. Kirkels (red.), Arbeidsongeschiktheid en
onze verantwoordelijkheid, Ambo, Amsterdam 1997, p. 13-30.
Marc Weyns, Frans Pennings, De rechtspositie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten in België
en Nederland, in: F.J.L. Pennings (red.), Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland,
VVA- Reeks 27, Kluwer, Deventer 1998, p. 67-106.
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Eijlander en Evers hebben onderzoek verricht naar de verhouding tussen certificering, marktwerking en toezicht in het kader van de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet. Zij concluderen dat het wettelijke stelsel van certificering van
arbodiensten bepaalde risico's met zich brengt: (vooral kleine) werkgevers sluiten
minimale contracten met arbodiensten, certificerende instellingen staan in onderlinge concurrentie tot elkaar, waardoor de verleiding groot is om niet te stringent
te zijn met de beoordeling en de controlerende rol van de Arbeidsinspectie laat
nog te wensen over.50
3.3 Personen- en familierecht
Ook in het familie- en jeugdrecht wordt geworsteld met de vraag waar, en in
hoeverre, de wetgever ruimte kan bieden voor andere vormen van regulering.
Wat mogen de burgers zelf regelen en wat acht de wetgever zo belangrijk dat
dwingend recht nodig is? In het bijzonder waar op grond van artikel 8 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 'family life' tussen betrokkenen kan worden aangenomen,
doet zich de vraag voor of de huidige wetsbepalingen uit boek 1 van het burgerlijk Wetboek (BW) niet een 'onnodige ingreep' bieden in het leven van de betrokkenen. Daardoor doet de burger in toenemende mate een beroep op de verdragsrechten om een dwingendrechtelijke voorgeschreven bepaling uit Boek 1
BW te omzeilen of opzij te zetten. De vraag is in hoeverre het contract een alternatief voor wetgeving kan vormen.
Opvallend is dat enerzijds burgers zich beroepen op strijd met artikel 8 EVRM,
op grond waarvan de wetgever zich van regelgeving terzake zou moeten onthouden of bestaande regelgeving zou moeten verruimen (bijvoorbeeld in het
afstammings- en omgangsrecht), terwijl er anderzijds een groeiende groep burgers
juist van mening is dat de wetgever meer zou moeten regelen en niet alles onder
de bescherming van art. 8 EVRM zou moeten laten vallen (feministische groeperingen, enz.). Vlaardingerbroek51 concludeert dat de burgers met betrekking tot
hun familierechtelijke verhoudingen zelf meer contractueel zouden moeten kunnen regelen dan nu is toegestaan als het om afspraken gaat die hun rechtsverhouding betreffen (zoals bij echtscheidingsconvenanten, draagouderen partnerschapscontracten), mits de burger zich van voldoende juridische bijstand verzekerd kan
weten. De wetgever heeft zich in het verleden te vaak als bewaker van de goede
zeden beschouwd en schoot daarin haar doel vaak voorbij. In het bijzonder bleek
dit bij de echtscheidingswetgeving en de wetgeving inzake het afstammingsrecht
(waar lange tijd de 'wettige status' van het kind het hoogst bereikbare doel was).
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Ph. Eijlander en G.J.M. Evers, Functioneren van arbodiensten: certificering, marktwerking en toezicht, Tijdschrift Privatisering, jaargang 6, nr. 7, p. 5-9.
P. Vlaardingerbroek, To a new system of judicature in respect of family and juvenile law in the Netherlands, FamilIes & Justice. Justice civile et évolution du contentieux familial en droit compar‚ (Red.
M. Meulders-Klein), Bruylant, Brussel, 1997, p. 271-282 en (In)equality in Netherlands Family Law,
The Influence of Human Rights Conventions on Family law, Gleichheit im Familienrecht, Beiträge
zum europäischen Familienrecht (Red. B. Verschraegen; ISBN 3-7694-0543-X), Gieseking, Bielefeld,
1997, p. 153-175.
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Het feit dat samenleven buiten huwelijk zo populair is geworden heeft deels te
maken met het feit dat de burger het dwingend keurslijf van het huwelijk niet
wenst aan te trekken.
Ten aanzien van de kwestie of burgers ook overeenkomsten kunnen sluiten ten
aanzien van kinderen doet zich een bijzondere vraag voor, namelijk of de wetgever hier een absolute grens dient te leggen met betrekking tot de contractsvrijheid op het terrein van het familierecht of dat de rechter hier een toetsende taak
heeft (alimentatieafspraken over de kinderen, afzien van een recht op omgang,
enz.). In het kader van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is het
(vooruitlopend op de wettelijke invoering van de rechterloze echtscheiding)
reeds wel mogelijk om via een convenant het partnerschap te beeindigen via
overlegging van een verzoek daartoe aan de ambtenaar van de burgerlijke stand,
welk verzoek dient te worden ondertekend door advocaat of notaris. Ten aanzien van de nieuwe wettelijke regeling inzake het gezamenlijk gezag over kinderen meent Vlaardingerbroek dat hier de wetgever te ver is doorgeschoten in zijn
regeldrang, waardoor de positie van de ouder zonder gezag ernstig kan worden
geschonden.52
Het probleem met zelfregulering in het familierecht is dat bij de uitwerking van
afspraken en convenanten de gevoelens en emoties tussen partijen in de regel een
grote rol kunnen spelen en deze gevoelens soms een dermate grote overhand
krijgen dat dit ten koste gaat van de evenwichtigheid van de (rechts)positie van
(één der) partijen. Het blijkt dikwijls dat naderhand één van de partijen de dupe
is geworden van een dergelijke afspraak, omdat bij het sluiten van de overeenkomst niet goed is stil gestaan bij de rechtsgevolgen van de overeenkomst en van
de verbreking daarvan (alimentatiecontracten) of bij niet-nakoming van de afspraken (zoals bij draagouderschapscontracten). Derhalve is juridische en soms
ook niet-juridische (psychologische, pedagogische of psychiatrische) bijstand van
groot belang, indien we in dit rechtsgebied voor deze alternatieven voor wetgeving meer ruimte maken.53
4. Rechtsstatelijke aspecten
4.1 De rechtsstaat als beperking en als impuls
In het debat over de rechtsstatelijke aspecten van de inzet van alternatieven voor
en in wetgeving valt al snel het accent op de beperkingen die de beginselen van
democratie en rechtsstaat stellen aan die inzet. Toch is dat slechts één zijde van de
medaille. Rechtsstatelijke beginselen kunnen juist ook de impuls zijn voor het
afzien van regulering door de overheid en het overlaten van zaken aan de zelfre52
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P. Vlaardingerbroek, Gezin en verwantschap, Kiezen voor kinderen. Gezin en beleid, Jaarboek Nederlandse Gezinsraad, uitgeverij Elsevier/De Tijdstroom, (ISBN 90 352 1849 3), p. 139-150 en Ouder
worden, Ouder blijven, oratie, Deventer 1988, p. 21.
S.J.P. Vlaardingerbroek, Le droit fondamental de l'enfant mineur à l'intigrité corporelle et aux décisions médicales, L’enfant et les conventions internationales, sous la direction de Jacqueline RubellinDevichi et Rainer Frank, Presses Universitaires de Lyon), 1996, p. 385-399 en Neue Gerichtsverfahren nach sexuellem Mißbrauch von Kindern, Kinderschutz und Kinderrechte zwischen Jugendhilfe
und Justiz, Dokumentation des 11. Treffens der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für J ugendfragen, Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (red.), p. 91-117 (ISBN 3-922975-56-9) en De nieuwe afstammings- en adoptiewetgeving en de mensenrechten, NJCM-Bulletin, 1999, p. 712-736.
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gulering in de samenleving of voor het gebruik van wat wel 'soft law' wordt genoemd.
In het Tilburgse onderzoek krijgen beide kanten de aandacht.
4.2. Grondrechten en zelfregulering
Zo zijn in het boek 'Grondrechten en zelfregulering’54 de volgende vragen centraal gesteld: welke betekenis hebben grondrechten voor de rolverdeling tussen
overheid en maatschappelijke organisaties?, welke betekenis hebben grondrechten als stimulans voor zelfregulering? en welke betekenis hebben grondrechten in
het conditioneren van zelfregulering?
Waar het de beperkingen en de condities betreft die grondrechten stellen aan
zelfregulering wordt geconcludeerd dat die met name aan de orde zijn bij die
grondrechten die nauw samenhangen met het geweldsmonopolie van de staat.55
Indien in dat domein al ruimte bestaat voor zelfregulering, zal de conditionering
- bijvoorbeeld door de uitoefening van overheidstoezicht - toereikend moeten
zijn. Bij het conditioneren van zelfregulering binnen wettelijke kaders kan in de
praktijk bijvoorbeeld worden gedacht aan zaken als:
- het opnemen van bepalingen inzake openbaarheid (van bijvoorbeeld gedragscodes, protocollen en milieubedrijfsplannen);
- het opnemen van klachtenregelingen en (aanvullende) bepalingen op het vlak
van de rechtsbescherming (bijvoorbeeld ten behoeve van het actierecht van consumenten- of milieuorganisaties) ;
- het invoeren van risico-aansprakelijkheid voor mogelijk belastend gedrag.56
In het bijzonder op het terrein van de sociale, economische en culturele grondrechten is er de nodige ruimte voor de overheid om terug te treden op terreinen
van zorg, die zij in een bepaalde mate aan zich had getrokken, teneinde zelfregulering mogelijk te maken.57
In hun bijdrage 'Artikel 21 Grondwet en de noodzaak van zelfregulering in het
milieurecht: naar een andere betekenis van sociale grondrechten?' gaan Van Gestel en Verschuuren nog een stap verder door te betogen dat de grondrechtelijke
systematiek meebrengt dat de overheid zelfregulering onder omstandigheden zal
moeten bevorderen. Essentieel is in hun opvatting dat de overheid passende middelen inzet om haar grondwettelijke opdracht waar te maken. V oorzover zij die
niet zelf in handen heeft, dient de overheid te bevorderen dat anderen - zoals
bedrijven, branche-organisaties en milieugroeperingen - hun aanwezige reguleringspotentieel benutten.58
Ook in andere publicaties zijn nieuwe perspectieven geschetst op de verhouding
tussen de (klassieke en sociale) grondrechten en de gevolgen voor het optreden
54
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H.R.B.M. Kummeling en S.C. van Bijsterveld (red.), Grondrechten en zelfregulering, Deventer 1997.
Kummeling en Van Bijsterveld (red.), Grondrechten en zelfregulering, Deventer 1997, p. 219.
Vgl. de bijdrage van Ph. Eijlander over de regulering van de kwaliteit van zorginstellingen in R.A.J.
van Gestel en Ph. Eijlander (red.), Markt en wet, Deventer 1996, p. 209 e.v.
Vgl. Kummeling en Van Bijsterveld (red.), Grondrechten en zelfregulering, Deventer 1997, p. 50.
Zie Kummeling en Van Bijsterveld (red.), Grondrechten en zelfregulering, Deventer 1997, p. 148 e.v.
Van Gestel en Verschuuren zien het opnemen van een 'samenwerkingsbeginsel' in de WMB als mogelijkheid om de opdracht tot het benutten van zelfregulering door de overheid tot uitdrukking te brengen.
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van de overheid. Zo heeft Vlemminx59 - op basis van de jurisprudentie van het
Europese Hof voor de rechten van de mens - een analyse gemaakt van de prestatieplichten van de overheid die voortvloeien uit de klassieke en sociale grondrechten en meer in het bijzonder uit de mensenrechten die zijn verankerd in het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Hij onderscheidt de onthoudingsplicht van de overheid, de verzekeringsplicht en de beleidsplicht. De beide laatste verplichtingen zijn verbijzonderingen van de zogenoemde positieve verplichtingen. De verzekeringsplicht omvat de plicht om een
recht onmiddellijk concrete inhoud te verlenen. Optreden van de overheid c.q.
de wetgever is dan min of meer gebonden en onderworpen aan een rechterlijke
beoordeling. Bij de beleidsplicht zijn de marges ruimer en de mogelijkheden
voor een toetsing door de rechter beperkt.
In recent rechtsvergelijkend onderzoek is de vraag opgeworpen wat de gevolgen
zijn van het huidige digitale tijdperk voor de betekenis en de werking van grondrechten. Eén van de conclusies uit dit onderzoek is dat ICT-ontwikkelingen in
sommige landen zich vooral doen gelden via de rechtspraak, terwijl in andere
landen het juist de wetgever is die het voortouw neemt. Juist in een domein waar
de ontwikkelingen nog niet zijn uitgekristalliseerd blijkt het van belang dat de
wetgever de ruimte krijgt om grondrechten nader in te vullen, uiteraard onder
het beslag van de uiteindelijke beoordeling door de rechter. Het is de vraag of
een meer beginselmatige en dus minder techniekafhankelijke formulering van
grondrechten in de Nederlandse Grondwet zin heeft als niet het constitutionele
toetsingsverbod van art. 120 wordt opgeheven.60
4.3. Het burgerperspectief in de wetgeving
Hirsch Ballin heeft de aandacht gevestigd op de noodzaak om wetgeving te bezien vanuit het gezichtspunt van de burger (c.q. de door burgers gevormde organisaties zoals bedrijven en verenigingen).61 Het perspectief in de wetgeving en
het wetgevingsbeleid zou volgens hem gekanteld moeten worden: niet de handelingssituatie van het bestuur, maar die van de burger dient centraal te staan. Om
gezaghebbend, overtuigend en vertrouwenwekkend te kunnen zijn dient de wetgever aan te knopen bij en voort te bouwen op gedeelde overtuigingen in de
samenleving. Aldus kunnen onredelijkheid, onevenwichtigheid, onduidelijkheid
en ondoeltreffendheid in wetten gemakkelijker worden voorkomen.
In een ander verband is - in aansluiting hierop - door Hirsch Ballin bepleit om
het systeemparadigma in het recht te vervangen door een netwerk-paradigma.
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60
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Zie met name zijn boek 'Een nieuw profiel van de grondrechten; een analyse van de prestatieplichten
ingevolge klassieke en sociale grondrechten', Deventer 1998.
Zie het interimrapport Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk: een rechtsvergelijkend
onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk,
België, de Verenigde Staten en Canada, Tilburg, december 1999, p. 41.
Zie zijn bijdrage Een vertrouwenwekkende rol van de wetgever in: RegelMaat, 1997/6, p. 213-219.
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De afwijzing van regels als instrument van centrale besturing maakt ruimte voor
een aan gemeenschappen gerelateerde verscheidenheid binnen het recht.62
4.4. De Europese dimensie
Wezenlijk voor de rechtsstatelijke aspecten van alternatieven voor en in wetgeving is de communautaire dimensie. Senden heeft in dit verband gewezen op het
toenemende gebruik van zogenoemde 'soft law' -handelingen door de Europese
Commissie. Zij onderscheidt aanbevelingen, adviezen, resoluties en verklaringen,
programma's, communiqués, conclusies en kaderbesluiten.63 Dergelijke handelingen kunnen in de praktijk diverse functies vervullen, zoals als interpretatie van
gemeenschapsrecht, als wegbereider voor wetgeving en als 'echt' alternatief voor
wetgeving.
De algemene lijn in de jurisprudentie is dat de mogelijkheden om door buitenwettelijke rechtsvormen richtlijnen te implementeren, die rechten of plichten van
burgers bevatten, zeer beperkt zijn. Dit stuit in de regel af op het kenbaarheidsen rechtszekerheidsvereiste.64 Slechts alternatieve regelingsvormen die juridisch
bindend en afdwingbaar zijn, kunnen dienen ter implementatie van richtlijnen.
Onder omstandigheden kan dat het geval zijn bij een convenant.65
Implementatie door middel van beleidsregels zal in de regel niet mogelijk zijn,
omdat dergelijke regels door bestuursorganen zelf gewijzigd kunnen worden;
bovendien is de status van beleidsregels in de verschillende lidstaten onduidelijk.
Uiteraard zijn er wel mogelijkheden, bijvoorbeeld door het gebruik van convenanten, indien er geen rechten of plichten van burgers in het geding zijn.66 Ook
zien we dat - in het kader van het sociaal beleid van de Europese Unie (EU)
sinds de Verdragen van Maastricht en Amsterdam - wordt geëxperimenteerd met
de methode van 'bargaining in the shadow of the law'; de EU-wetgever geeft
voorrang aan zelfregulering door de sociale partners, indien die daarvoor opteren
(art. 138 van het EG-Verdrag). De sociale partners van hun kant voelen dat zij
tot een akkoord moeten komen, wil de EU-wetgever niet actief worden.67
De thematiek van de implementatie van EU-richtlijnen in onze nationale wetgeving en van de handhaving van het gemeenschapsrecht is ook in meer algemene
zin één van de speerpunten in het onderzoek. Duidelijk is dat daardoor de moge62
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Zie het preadvies Netwerken van rechtsontwikkeling voor de Vergadering van de Christen Juristen
Vereniging op 7 mei 1999, Utrecht 1999.
Zie haar bijdrage De toevlucht tot soft law door de Europese Commissie in: RegelMaat, 1997/6, p.
228-239.
Vgl. V.J.J.M. Bekkers, J.M. Bonnes, A.J.C. de Moor-van Vugt en W.J.M. Voermans, The Process
and Problems of Implementatio of EU regulations in: the Netherlands, David G. Mayes (red.), The
Evolution of Rules for a Single European Market, Part Il, Brussels 1996, p. 27-49.
De ontwerprichtlijn van de Europese Raad voor de verwijdering van afgedankte voertuigen maakt het
mogelijk om, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de inzameling van autowrakken over te
laten aan de automobielbranche, die daartoe middels een convenant een eigen verwijderingsstructuur
kunnen opzetten. Zie COM (97), 358 def., zoals later gewijzigd bij voorstel van de Raad, Document
599PCO176.
Zie in: A.J.C. de Moor-van Vugt (met medewerking van E.M. Vermeulen), Europees bestuursrecht,
studiepocket Staats- en bestuursrecht 31, Deventer 1998, p. 52-54.
Zie A.T.J.M. Jacobs and A. Ojeda-Aviles in: The European Social Dialogue, Some legal issues, in: A
legal framework for European Industrial Relations, report of the ETUI-Network on Transnational
trade union rights, Brussel, 1999, p. 57-76.
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lijkheden van het gebruik van alternatieven voor en in onze nationale wetgeving
mede worden bepaald.
Hoe moeten de rechten en plichten die uit de richtlijnen voortvloeien worden
gehandhaafd wanneer de implementatie, door ontijdigheid of onjuistheid, tekortschiet?68
Steeds meer aandacht is er voor de problemen met de handhaving van het gemeenschapsrecht in de nationaalrechtelijke context. Een deel van het onderzoek
op dat vlak spitst zich toe op vraagstukken op het snijvlak tussen het gemeenschapsrecht enerzijds en het nationale proces- en sanctierecht anderzijds.69 De
rechtsstatelijke waarborgen bij het opleggen van punitieve bestuurssancties (zoals
de boete) die voortvloeien uit artikel 6 EVRM zijn in de jurisprudentie70 verder
ontwikkeld.
In meer fundamentele zin kan de vraag worden opgeworpen naar de meest passende vormen van rechtshandhaving van het gemeenschapsrecht. Binnen de Europese context heeft de grensoverschrijdende rechtshandhaving nog niet erg veel
invulling gekregen. Toch zijn er wel enige ontwikkelingen in die richting waarneembaar, zoals de gedachten om de vervolging van fraude- en andere zware
delicten te centraliseren. Verwacht mag worden dat door de voortschrijdende
globalisering de aandacht voor grensoverschrijdende rechtshandhaving verder zal
toenemen.71
4.5 Internationale rechtsontwikkeling en de erosie van de rol van de staat
Naast de grensoverschrijdende rechtsontwikkeling in Europees verband manifesteert zich sinds het laatste decennium van de vorige eeuw een wellicht nog ingrijpender veranderingsproces, dat de rol van de nationale staat erodeert. De soevereiniteit van staten verliest, om te beginnen op sociaal-economisch terrein, aan
betekenis door de effecten van het herziene General Agreement on Tarriffs and
Trade van 1993 en de inbedding daarvan in de World Trade Organization
(WTO). Als gevolg daarvan dienen handelsbelemmeringen uit de weg te worden
geruimd. Voor een deel gaat het hier om een ontwikkeling vergelijkbaar met de
inrichting van de Europese vrijhandelszones (Europese Gemeenschappen (EG) en
Europese Economische Ruimte), maar nu wereldwijd. In ander opzicht reiken
de effecten wezenlijk verder. De EG waren en zijn opgezet als een gebied van
vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal dat is ingebed in een
meeromvattende communautaire rechtsorde. Daarentegen mist de WTO juist
competentie waar het gaat om onderwerpen als arbeidersbescherming - denk aan
68
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Zie daarover onder meer S. Prechal, Rechtsbescherming bij implementatiegebreken - Het geval van
richtlijnen, in: Rechtsbescherming in de Europese Gemeenschap. Recente ontwikkelingen, Asser Instituut Colloquium Europees Recht, 's-Gravenhage 1997, p. 80-98.
Zie bijvoorbeeld in: S. Prechal, EC Requirements for an Effective Remedy, in: Lonbay, Biondi (red.),
Remedies for Breach of EC Law, Chichester 1997, p. 3-13 en haar preadvies met B.J. Drijber voor de
Nederlandse Vereniging voor Europees Recht.
Bijvoorbeeld in het Bendenoun-arrest en het Saunders-arrest. Daarover onder meer de bijdrage van
A.J.C de Moor-van Vugt, Bestuurlijke boete en EG-recht, in: H. de Doelder, M.E. Meijer, D. Otto
(red.), De bestuurlijke boete in perspectief, SI-EUR-reeks, nr. 20, Rotterdam 1999, p. 163-174.
Vgl. de bijdrage van E.M.H. Hirsch Ballin en A.J.C. de Moor-van Vugt, Rechtshandhaving op een
grenzenloze markt, in: R.A.J. van Gestel en Ph. Eijlander e.a. (Red.), Markt en wet, Deventer 1996,
p. 135-148.
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de vragen rond kinderarbeid in de textielindustrie - en gezondheidsbescherming;
- bijvoorbeeld in verband met genetisch gemanipuleerde producten. De geschillenbeslechting in WTO-verband72 ondersteunt wel de vrije handel en is als zodanig van grote betekenis, maar mist tot dusver de competentie om andersoortige
overwegingen in de beoordeling te betrekken.
Dit betekent dat er een vacante plaats is voor rechtsvorming ter bescherming van
kwetsbare belangen in grensoverschrijdende verhoudingen. De wetgevende
macht van de nationale staat behoudt weliswaar formeel haar soevereiniteit, maar
is gebonden aan het internationaal handhaafbare gebod, handelsbelemmeringen
achterwege te laten. Soms werkt de 'consumentensoevereiniteit' compenserend.
Producten die als suspect worden beschouwd qua herkomst of samenstelling,
worden gemeden, hetgeen producenten stimuleert zich daarnaar te richten. Geleidelijk aan komen echter inspanningen op gang om via aanvullende en parallelle
verdragsstructuren een begin te maken met normering die bijvoorbeeld met gezondheidsbescherming rekening houdt. Ook dan echter is de rol van de wetgever
en dus de democratische legitimatie een andere, meer afstandelijke dan voorheen.
Over het geheel genomen lijkt de rechtsvinding naar billijkheid in grensoverschrijdende verhoudingen een belangrijke concurrent of, zo men wil, alternatief
voor de rechtsontwikkeling door nationale wetgeving te worden.73
Het internationale recht heeft zich de afgelopen decennia en zeker sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld van een formeel recht betreffende
conflicten tussen staten en het voorkomen en oplossen daarvan tot een vele deelgebieden omvattend materieel recht.74 Opmerkelijk is dat met name het internationale recht dat geldt in de verhoudingen tussen Europese staten ook eisen van
democratie en rechtsstaat is gaan omvatten. De neutraliteit van het internationale
recht ten opzichte van de inrichting van de nationale staat is daarmee verdwenen.
Actuele vragen betreffen de bevoegdheid om handhavend op te treden terzake
van deze eisen van democratie en rechtsstaat. Hier manifesteert zich een spanningsveld tussen de groeiende aandacht voor de rol van de nationale staat en de
nationale wetgever aan de ene kant, en de erosie van zijn materiële zeggenschap
aan de andere kant.
4.6 De levende rechtsstaat
Witteveen heeft er in zijn Den Uyl-lezing op gewezen dat de rechtsstaat geen feit
maar een beginsel is en dat een beginsel geen theorie mag zijn, maar gestalte
moet aannemen in de praktijk van het openbare leven.75 Hij beschrijft een ontwikkeling van rechtsstaat naar rechtsstatelijkheid; van een afgesloten nationale
rechtsorde naar de tegenwoordige situatie waarin we, door de toenemende individualisering, horizontalisering en globalisering, te maken hebben met verschillende, soms concurrerende, soms elkaar aanvullende rechtsordes, zonder vaste
72
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E.M.H. Hirsch Ballin, Het bananenconflict (commentaar op de uitspraak van World Trade Organization Appellate Body 9 september 1997), in: Ars Aequi jrg. 47, nr. 4, april 1998, p. 320-330.
E.M.H. Hirsch Ballin, Receptive to Justice: a New Vision on Legal Coherence in Europe, in: Harry
Peeters/Mario Tonveronachi (eds.), Europe in Transition, Tilburg (Tilburg University Press) 1997,
ISBN 90-361-9777-5, p. 113-120.
Rapport over de decade van het internationale recht
Zie Willem Witteveen, De rechtsstaat als beginsel, Dr. J.M. den Uyl-lezing, 14 december 1998, p. 6.
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hiërarchie. Witteveen komt op grond van zijn verkenning tot tien vuistregels
voor rechtsstatelijkheid.76 Drie daarvan hebben iets te zeggen over de wetgevingsstrategie in een moderne rechtsstaat:
- wetten worden pas opgesteld na zorgvuldige analyse van doelen en middelen en
van de sociale context waarin de regels gebruikt moeten worden;
- legitimiteit van beleid en regelgeving is belangrijker dan legaliteit; beleid en
regelgeving vereisen een communicatieve strategie;
- uit een oogpunt van vrijheid en autonomie hebben zelfsturing en zelfregulering
de voorkeur boven centrale sturing en regulering van bovenaf.
5. Slot
Wetenschappelijk onderzoek is niet alleen waardevol wanneer het antwoorden
biedt op problemen uit de praktijk, maar ook waar het ons in staat stelt betere
vragen te formuleren.
Is er een meer omvattende noemer waaronder we de diverse onderwerpen die
zich in de afgelopen jaren op het wetgevingsterrein hebben aangediend, zoals de
overregulering, de tekorten in de naleving, de uitvoering en de handhaving van
wetten, de verhouding tussen wetgeving en zelfregulering en de europeanisering,
kunnen brengen? Hoe ontwikkelen zich de verhoudingen binnen de 'trias politica' en in hoeverre kan nog worden gesproken van het zogenoemde primaat van
de wetgever? Welke gevolgen hebben de toenemende internationalisering en
europeanisering voor de wisselwerking tussen wetgeving en samenleving en in
hoeverre sluit onze stijl van wetgeving aan bij die van andere (lid)staten en van
de EU?
In het beeld dat wij hiervoor hebben gegeven van het onderzoek naar alternatieven voor en in wetgeving zijn niet alleen ontwikkelingen aangeduid, maar ook
perspectieven geschetst en concrete voorbeelden gegeven. Een grote uitdaging is
en blijft om in de wetgeving aansluiting te zoeken bij ontwikkelingen en processen in de samenleving en tegelijkertijd te waarborgen dat bepaalde minimumnormen in de samenleving worden nageleefd en basisvoorzieningen zijn verzekerd. Wetgeving kan niet alleen waarborgen dat basisregels worden gerespecteerd, maar tevens een stimulans zijn om bepaalde aspiraties en idealen na te streven.77 Zowel een responsieve en communicatieve opstelling van de wetgever, als
de bereidheid om rekening te houden met de legitieme wensen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om op bepaalde terreinen en in bepaalde
gevallen zelf normen en handhavingsmechanismen te ontwikkelen waardoor men
maximale vrijheid behoudt ten aanzien van de manier waarop men de eigen problemen aanpakt, lijken daarvoor vereisten.
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Witteveen, De rechtsstaat als beginsel, Dr. J.M. den Uyl-lezing, 14 december 1998, p. 27 e.v.
Zie over de betekenis van het door L. Fuller, The morality of law, New Haven 1969, gemaakte onderscheid tussen een 'morality of duty' en een 'morality of aspiration' voor de wetgevingsleer ook W.J.
Witteveen en W. van der Burg (ed.), Rediscovering Fuller, Amsterdam 1999.
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In het kader van het programma van de Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken.78 wordt de komende jaren in Tilburg verder gewerkt aan de ontwikkeling van de theorie van rechtsvorming door wetgeving.

78

Dit programma kent de volgende vier deelprogramma's: Grondslagen voor wetgeving en wetgevingsbeleid en alternatieven voor en in wetgeving, Codificatie van beginselen in wetgeving, harmonisatie
van wetgeving en de vorming van wetboeken en algemene wetten, Wetgeving en vormen van rechtshandhaving en De verhouding tussen wetgeving en rechtspleging.
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1.12 De ongerijmde angst van Pieterman
voor het voorzorgbeginsel
(2001)
CO-AUTEURS: CH.W. BACKES, W.TH. DOUMA, J.M. VERSCHUUREN

Het is goed dat de inhoud en de juridische betekenis van het voorzorgbeginsel
aandacht krijgen in het NJB. Inderdaad zijn er vele versies van het beginsel in
omloop en geeft het gebruik van het beginsel, ook in allerlei documenten van de
overheid, soms aanleiding tot misverstanden. Vooral in het politieke debat zie je
het beginsel in de meest uiteenlopende betekenissen opduiken. Alleen, het artikel
van Pieterman in NJB 2001, afl. 21, p. 1023, draagt niet bij aan helderheid. Door
het door elkaar gooien van verdragsteksten, beleidsverklaringen en eenzijdig geselecteerde politieke meningsuitingen zonder serieuze analyse wordt een beeld
opgeroepen van het voorzorgbeginsel als zwaard in de kruistocht van irrationele
verhinderaars van welvaart en vooruitgang. Dat is jammer, want de juridische
vragen omtrent het voorzorgbeginsel verdienen een grondiger discussie.
Het stuk bevat helaas ook enkele onjuistheden,1 en er wordt op de rijke nationale
en internationale literatuur omtrent inhoud en juridische betekenis van het voorzorgbeginsel zo goed als niet ingegaan.2 En ook jurisprudentie komt niet aan
bod, terwijl de Nederlandse rechter (in navolging van buitenlandse collega's) zich
steeds vaker genuanceerd over het beginsel uitlaat.
Het grootste bezwaar tegen het artikel van Pieterman is dat de kern van zijn betoog onjuist is. De angst die Pieterman voor het voorzorgbeginsel heeft is daardoor dan ook in feite ongerijmd. Het voorzorgbeginsel betekent niet 'bij twijfel
niet doen', maar wel dat bij beslissingen met mogelijke risico's voor mens, milieu
en natuur ook rekening moet worden gehouden met schade die zich niet zeker,
maar wel mogelijkerwijs voordoet. In alle internationaalrechtelijke verdragen en
verklaringen waarin het beginsel is opgenomen is, alle verschillen in detail daar1

2

Zo negeert Pieterman het verschil tussen het algemene preventie-beginsel ('voorkomen is beter dan
genezen') en het meer specifieke voorzorgbeginsel (dat slechts betrekking heeft op potentiële risico's in
situaties waar wetenschappelijke onzekerheid bestaat). Verder vermeldt hij de 'Mededeling van de
Commissie over het Voorzorgsbeginsel', Brussel, 2 februari 2000, COM(2000)1 als hij wijst op het
gemak waarmee het beginsel in verband gebracht wordt met het streven naar een nul-risico, terwijl in
genoemde Mededeling nu juist uitdrukkelijk staat dat het voorzorgbeginsel niet gelijk gesteld mag
worden aan het streven naar een nul-risico. Tenslotte doet Pieterman het voorkomen alsof er onder
de GATT/WTO geen nationale voorzorgsmaatregelen zijn toegestaan. Hij negeert daarbij jurisprudentie waarin werd aangegeven dat maatregelen niet ongeoorloofd zijn enkel omdat positieve effecten
niet wetenschappelijk kunnen worden voorspeld (US Gasolinecase, WT/DS2/AB/R) of omdat ze
gebaseerd zijn op standpunten die niet gedragen worden door het merendeel van de wetenschappers
(Asbestos case, WT/DS125/AB/R en Beef Hormones case, WT/DS/26/AB/R en WT/DS/48/
AB/R; al deze zaken zijn gepubliceerd op de WTO website http://www.wto.org).
Het aantal juridische publicaties is schier eindeloos, we noemen het uitstekende werk van Nicolas de
Sadeleer, Les principes du pollueurpayeur, de prévention et de précaution, Brussel 1999 en de recente
bundel 'Reinterpreting the precautionary principle', London 2001 (ed.: Tim O'Riordan, James Cameron, Andrew Jordan). Voor de stand van zaken in Nederland zie C. Lambers, Het voorzorgsbeginsel:
vluchten kan niet meer, in: M en R 2000/7-8, p. 176-181 en het artikel 'The precautionary principle
in The Netherlands' van Wybe Th. Douma in bovenvermelde bundel.
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gelaten, de kern dezelfde: het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid omtrent mogelijke schadelijke effecten voor natuur en milieu mag geen reden zijn om milieubeschermende maatregelen achterwege te laten.3 Ook de twee
door Pieterman zelf aangehaalde voorbeelden van internationale verklaringen
hebben exact deze inhoud. Dat is heel iets anders dan 'bij twijfel niet doen'. Het
voorzorgbeginsel geeft aan dat bij de afweging die bij ieder besluit met mogelijke
milieuschade moet worden gemaakt, niet slechts de zeker aantoonbare schade,
maar ook de mogelijke, niet met volledige zekerheid aantoonbare schade in beschouwing moet worden genomen. Dat hoeft absoluut niet te betekenen dat
niets meer mag. Ook als een activiteit met zekerheid schade veroorzaakt kunnen
immers goede redenen bestaan om, alles afwegende, toch met de activiteit door
te gaan.4 Het voorzorgbeginsel dient, ook dat komt in alle verdragsteksten en
internationale verklaringen tot uitdrukking, 'met maat' te worden toegepast. Het
is een beginsel dat wordt begrensd door het proportionaliteitsbeginsel. In hoeverre rekening moet worden gehouden met zich slechts mogelijkerwijs voordoende
schade hangt af van de mate van waarschijnlijkheid van de schade, de intensiteit
van de mogelijke schade en, aan de andere kant, de kosten van de tegen de zich
mogelijkerwijs voordoende schade te nemen maatregelen. Die maatregelen kunnen allerlei vormen hebben: uitvoeringsvoorwaarden, mitigatie, technische schadebegrenzing, gefaseerde uitvoering, verplaatsing, monitoring en, in het uiterste
geval, ook wel eens afzien van een activiteit. Het voorzorgbeginsel is dus geenszins een irrationele vuistregel die 'haaks staat op de Westerse traditie van rationaliteit'. Juist het ignoreren van het voorzorgbeginsel, het uitsluitend rekening houden met wetenschappelijk volledig bewezen schade, leidt tot onverstandige, irrationele beslissingen waarvan er in de oudere en recentere 'westerse' geschiedenis
een hoop te vinden zijn.
Technologische vernieuwing wordt dus niet tegengehouden door het voorzorgbeginsel, maar vaak juist gestimuleerd: op creatieve want proactieve wijze moet
worden omgegaan met mogelijke nadelige consequenties van een geplande activiteit. Dit 'vooruitdenken' stimuleert tot creativiteit. De jurisprudentie laat dit
ook zien. Pieterman wijst op de discussie rond het boren naar aardgas in de
Waddenzee. Wat hij niet vermeldt is dat de vergunningen die verleend waren
om in de Noordzeekustzone en op Ameland proefboringen te verrichten naar
aardgas niet allemaal zijn vernietigd (Rb Leeuwarden 17 juli 1998, M en R
1998/10, nr. 89, m.nt. Backes). Juist om er achter te komen wat de gevolgen van
de boringen zijn voor de natuur heeft de Rechtbank één vergunning in stand
gelaten; door deze proefboring goed te monitoren kan inzicht verkregen worden
in de nu nog niet gekende effecten op de natuur. Voorwaar een creatieve oplossing geheel in lijn met het voorzorgbeginsel.
3

4
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Zie voor een recent overzicht van de verschillende varianten van het voorzorgbeginsel in internationaalrechtelijke documenten de bijdrage van Cameron in bovenvermelde bundel en voor wat betreft
het Europees recht Wybe Th. Douma, The precautionary principle in the European Union, in: RECIEL 2000/2, p. 132-143.
Zie bijvoorbeeld ook art. 16 lid 3 Natuurbeschermingswet 1998 waarin het voorzorgbeginsel is verwoord. Mogelijk aanzienlijke schade heeft niet tot gevolg dat een beoogde activiteit in een natuurmonument niet door mag gaan. Met deze mogelijke schade moet wel rekening worden gehouden bij de
afweging omtrent toelating van de activiteit.
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Zoals hiervoor gezegd, bestaan er echter wel hier en daar misverstanden en wordt
in het publieke debat met name in de laatste jaren te pas en te onpas een beroep
gedaan op het voorzorgbeginsel. Daarbij wordt dit beginsel soms inderdaad gesimplificeerd tot de (onjuiste) stelregel 'bij twijfel niet doen'. Dat is echter geen
enkele reden om het voorzorgbeginsel niet meer toe te passen en aan de kant te
zetten. Integendeel: om bestuur en rechter houvast te geven zou het voorzorgbeginsel gecodificeerd moeten worden, bijvoorbeeld in de Wet milieubeheer, net
zoals dat in de milieuwetgeving van heel wat andere landen reeds is gedaan. Onnodige discussies omtrent simplistische verminkingen van rechtsbeginselen waaraan Nederland zich volkenrechtelijk en via het Europees recht heeft verbonden,
kunnen daardoor worden vermeden. De discussie kan dan weer gaan over de
exacte inhoud, tekst en uit- en doorwerking van een verstandig en belangrijk
beginsel ter verbetering van de besluitvorming omtrent mens en milieu.
Ten slotte dit: Pieterman werpt zich op als pleitbezorger voor een 'Westerse traditie van rationaliteit die ten grondslag ligt aan de juridische ordening van de
rechtsstaat.' Nog daargelaten dat het voorzorgbeginsel behalve in niet-Westerse
rechtsstelsels ook in veel Westerse landen is verankerd, vragen wij ons sterk af of
het anno 2001 nog wel gepast is om op deze wijze het Westen af te zetten tegen
de rest van de wereld.
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1.13 Met recht verantwoordelijk
(2001)
Dit themanummer (van Milieu en Recht, JV) is gewijd aan de in maart van dit
jaar door minister Pronk uitgebrachte discussienota 'Met recht verantwoordelijk'.
In die nota wordt een visie op de toekomst van de milieuwetgeving gegeven.
Volgens het lijvige document bestaat daaraan behoefte omdat de huidige wetgeving onvoldoende aansluit op een aantal ontwikkelingen in het milieubeleid zelf,
in de relatie met andere beleidsterreinen, in het internationale milieurecht en op
maatschappelijke ontwikkelingen zoals het gebruik van andere sturingsvormen.
De voorstellen zijn erop gericht overeenstemming te bereiken over de wijze
waarop de milieuwetgeving zich in de komende tien jaren zou moeten ontwikkelen.
Een discussienota kan alleen functioneren als erover wordt gediscussieerd. Aan
het debat over dit juridisch zo belangrijke onderwerp draagt dit tijdschrift graag
bij. Dat gebeurt dit keer in een coproductie met de Vereniging voor Milieurecht,
die op 27 september jl. een studiemiddag organiseerde, waarbij in workshops vier
onderwerpen uit de nota werden besproken. Drie van de vier inleiders tot de
discussie op die middag publiceren een uitgewerkte versie van hun betoog in een
artikel in dit blad. Eijlander toetst de voorstellen in de nota aan de eisen die in
het algemeen aan een modern en verantwoord wetgevingbeleid moeten worden
gesteld. Lavrysen belicht in zijn artikel de nota vanuit het Europese perspectief en
beziet in hoeverre zij aansluit op Europese ontwikkelingen. Verder geeft Heldeweg zijn visie op de voorstellen over de externe integratie tussen milieu en ruimtelijke ordening. Over het vierde onderwerp van de VMR-middag 'beginselen in
het milieurecht' is geen artikel in dit nummer opgenomen. Niet omdat dat onderwerp niet van veel belang is. Wel omdat in de vorige jaargang daarover al een
artikelenreeks in dit blad is gepubliceerd die nog steeds actueel is en inmiddels
ook in boekvorm is verschenen. Wie nieuwsgierig is naar wat er over dit en de
andere besproken thema's bij de VMR te berde is gebracht, leze het verslag van
de studiemiddag van Albers en De Lange. In een vijftal kortere bijdragen wordt
op andere aspecten ingegaan. Biezeveld schrijft over de voorstellen over handhaving, terwijl Robesin met de bril van de burger op de nota heeft gelezen. De
Kok, Kraaijveld en Beckers plaatsen kanttekeningen bij de nota op grond van de
ervaringen die zij resp. in het bedrijfsleven en de milieubeweging met de huidige
wetgeving hebben opgedaan.
Hoewel de Wet milieubeheer pas acht jaar geleden tot stand kwam is het goed
dat er een herijking van de koers van de wetgeving plaatsvindt. De uitbouw van
de Wm is immers niet voltooid, bovendien stamt het gedachtegoed van de wet
uit de jaren tachtig. Dat kan voor een deel nog wel even mee, maar sindsdien
zijn er veel externe factoren veranderd. Vooral de ontwikkelingen op Europees
niveau gaan snel en worden een steeds dominantere factor die maar beperkt door
een lidstaat is te beïnvloeden. Zijn wij ons daar ik verwijs naar het artikel van
Lavrysen wel voldoende van bewust?
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Er valt veel te zeggen voor aanpassing en, waar nodig, voor vernieuwing van de
milieuwetgeving. Daarbij moet de uitvoeringspraktijk en de uitvoering van de
bestaande wetgeving echter niet uit het oog worden verloren. De huidige wetgeving heeft mogelijkheden die niet maximaal worden gebruikt. De aandacht daarvoor mag niet verslappen. Gelukkig wordt dat in de nota beseft. De zogenaamde
verruimde reikwijdte die als voorbeeld wordt genoemd, zou inderdaad veel beter
kunnen worden toegepast. Een goede wetgevingskoers heeft oog voor de kracht
van de huidige wetgeving en van de nog ongebruikte potenties daarvan, maar
stuurt ook bij waar verandering is vereist. Daardoor kan robuuste wetgeving ontstaan waarmee de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden getreden.
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1.14 The Consequences of Introducing
Environmental Law Principles in
National Law
(2002)
Introduction
Principles are in the air. As one can see increasingly in academic discussions,
there is a growing interest in environmental law principles. They figure more and
more in environmental treaties and in a growing amount of national legislation.
One main question that presents itself is whether these principles constitute only
non-binding intentions or a guide for policy makers without any legal value or
whether they are more than that and do have legal effect. Since practice demonstrates, for example in Belgian case law1 that judges do sometimes base their decisions on these principles, the answer seems to be positively the latter2. Although
the legal problems associated with the use of these instruments remain significant,
these principles do already have some impact in legal practice.
For a long time, discussions on the role of general principles of environmental
law has concentrated on the international level and the international legal framework and has hardly focused on the introduction of principles in national law and
their effects on legal practice3. As Sands points out, far too much effort has been
spent on looking at international aspects and too little at what actually happens in
their implementation, where change has to occur4. Equally, if not much more,
important, is the impact on national legal systems, especially in legislation and
national judicial decisions, given that, at the international level, implementation
control and enforcement mechanisms are weak or at times non-existent.
This chapter discusses briefly the possible consequences of introducing environmental law principles into national law. Its purpose is to serve as a basis for further discussion. In view of the complexity of the matter, it is not possible to do
more than provide a preliminary sketch of the issues. lt is not pretended to be a
1

2

3

4

President of the Tribunal of First Instance of Antwerp, 2 February 1999 (ARK nr. 98/1339/C) and 20
April 1999 (ARK nr. 99/987/A). See Luc Lavrysen, "The precautionary principle in Belgian jurisprudence: unknown, unloved ?", European Environmental Law Review 1998, pp. 75-82, Nicolas De
Sadeleer, "Het voorzorgbeginsel : een stille revolutie", Tijdschrift voor Milieurecht, 1999/2, pp. 8299, and Isabelle Larmuseau , "The precautionary principle introduced in Belgian jurisprudence : so
many men, so many minds ?", Chapter 8.
See for the development in The Netherlands, W.Th. Douma, "Beginselen van internationaal milieurecht, een casestudy naar het gebruik van het voorzorgbeginsel in Nederland", in Ch. BACKES et al.
(eds.), Internationaal milieurecht in Nederland. De consequenties van het internationale milieurecht
voor de nationale rechtspraktijk, Vereniging voor Milieurecht 1998-1, Deventer 1998, pp. 117-134
and A.H.J. Van Den Biesen and P.C. Gilhuis (eds.), Beginselen in het milieu, recht, Alphen a/d Rijn
2001.
However, see the interesting results in National Experiences on Codifying Rio. Principles in National
Legislation, Publicatiereeks milieubeheer, 1996/2, The Hague, 1996.
Philippe Sands, "Codification and implementation : defining the boundaries in the discussion in the
Report of the International Environmental Conference on Codifying Rio. Principles in National Legislation, Publicatiereeks milieubeheer, 1996/4, The Hague 1996. p. 17.
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complete overview of the arguments that can be advanced on the consequences
of so introducing these principles. Hence, the arguments here will be at the very
general level, and will not address equally important questions of a technicaljuridical nature.
The arguments presented here derive particulary from a study, commissioned by
the Netherlands Ministry of the Environment, which Jonathan Verschuuren and
the author conducted in 1995, in which the Netherlands legislation, especially its
comprehensive environmental Act, the Environmental Management Act (1993),
was tested against the Rio Declaration. Apart from considering the question to
what extent the Netherlands legislation was in agreement with the principles of
this Declaration, the study also dealt with the question whether it would be desirable to incorporate those principles explicitly in legislation, for example, by
codifying them5.
Whilst this discussion remains general and deals with environmental law principles in general, it is not forgotten that such principles differ widely. Some are
well established and based on long practice, others are just emerging. It is important to realise the difference in content between them. Looking at the principles
to be found in international and national legal documents, a rough distinction can
be made between principles of a more substantive nature and principles that are
procedural in nature. Examples within the first group are the precautionary principle, the prevention principle and the "polluter pays" principle. Principles on
access to justice, access to information and participation in the decision-making
process are examples from the second group. It is these substantive principles that
are mostly in mind in this chapter.
1. The Character of Legal Principles
As already mentioned, environmental law principles have already had some impact in national legal systems. Given that, what would be a sound strategy to develop this impact further? What might be the relevance of introducing these
principles into the national legal order for national environmental policy and legislation? What relevance for legal practice? Would it be advantageous for legal
practice if environmental principles were explicitly laid down in legislation, for
example, by codification? Would it be more advisable to introduce such principles implicity? Or would it be preferable to wait and see if, and to what extent,
principles in fact come to play a role in case-Iaw?
To start, some words briefly on what principles are6. From the very beginning,
principles (and here one is speaking now of legal principles in general, not only
5

6
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P.C. Gilhuis and J .M. Verschuuren, De Nederlandse milieuwetgeving getoetst aan de de Verklaring
van Rio en Agenda 21 and Lenen beginselen zich voor codificatie in de Nederlandse wetgeving?",
Publicaties milieubeheer 1995/2, The Hague 1995. See also the study on the meaning of the precautionary principle for nature protection law, Ch. Backes, P.C. Gilhuis and J.M. Verschuuren (ed.), liet
voorzorgbeginsel in het natuurbeschermingsrecht, Deventer, 1997 and Utrecht University and Tilburg
University, Codificatie van milieurechtelijke beginselen in de Wet milieubeheer, Utrecht/Tilburg
2001.
Ronald Dworkin, Taking Rights seriously, 8th Ed., London 1996.
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environmental law principles), have been considered a special kind of norm,
characterised by a rather general meaning, so differentiating them from the more
concrete legal rules. Principles go beyond concrete rules or policy goals; instead,
they say something about a group of rules or policies, they express what a collection of rules has in common, or what the common goal of a collection of rules
(for instance, a statute or a collection of statutes) is. Thus, principles usually have
a high legal value7.
If this holds true also for environmental law principles, a positive attitude towards
to the meaning of principles and an approach in national laws which follows the
thoughts behind the those principles may yield interesting results.
Principles differ from rules. While principles give a general direction for a decision, rules can be more easily directly applied in individual cases. It must be acknowledged that this difference is not a very strict one. There is rather a sliding
scale from the somewhat abstract and indeterminate principle at one end to the
rather concrete, highly practical rule at the other. Both principles and rules can
range from the abstract to the more concrete. The basic difference between rules
and principles lies in the higher moral value of principles.
It cannot be denied that in negotiations on environmental treaties or declarations
where many nations are involved, principles, because of their vague character and
because they are not directly legally binding, can be agreed upon more easily.
Whilst, thereafter, environmental law principles very often leave much room for
interpretation, in the author's view it serves no useful purpose to highlight overly
much the limitations of these principles, if they reflect the general values relevant
to one's own environmental law system. Is it not more useful to ensure that existing legislation meets the standards to be set and the procedures to be followed on
the basis of these principles?
In an earlier Chapter Dr de Sadeleer considered the scope of the precautionary
principle8. When examining to what extent existing national legislation itself is
compatible with this principle, an approach in the national jurisdiction based on
this principle is only possible if legislation provides the possibility of anticipating
uncertainties as much as possible. For example, the way in which decisions such
as granting licenses are made, should provide for taking scientific uncertainties
into account. The legislator will, therefore, have to see to it that a comprehensive
assessment takes place of all potential risks and dangers arising from a certain activity or use of a certain substance or product.
This can be illustrated by reference to the Netherlands Environmental Management. In the Netherlands Environmental Management Act, such a consideration
can take place when licences are issued. Article 8.8 of this Act requires that both
(a) the current state of the environment in so far as the establishment in question
may have an effect on it, and (b) the effect which the establishment may have on

7

8

Jonathan Verschuuren, Principles of Environmental Law. The Ideal of Sustainable Development and
the Role of Principles of International, European, and National Environmental Law, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003.
Nicolas De Sadeleer, "The effect of uncertainty on the threshold levels to which the precautionary
principle appears to be subject", Chapter I. See also his article, "Het voorzorgbeginsel: een stille revolutie", Tijdschrift voor Milieurecht, 1999/2, pp. 82-99.
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the environment be taken into consideration9.
In this way, the competent authority will have the requisite knowledge to balance the interests at stake and will be able to take the most appropriate decision.
This means that it is not enough to consider only the consequences that an establishment may have when functioning normally. It is important also to take into
account emergency situations that may arise with consequences that cannot yet
be foreseen or that have not been proven scientifically. The precautionary principle obliges the government to obtain the latest scientific information and carry
out research into environmental consequences, so that there is as little uncertainty
as possible in the decision-making process about the consequences for the environment, and so that adverse effects on the environment can be avoided as much
as possible.
2. Advantages of Incorporation
The main advantage of introducing such principles into national law is that this
would lead to an increase in the normative power of existing and new environmental legislation, and to a careful consideration of what the starting points for
construction and application of a law is.
In most countries, environmental legislation was adopted to solve the pressing
environmental problems of the day as quickly as possible. Environmental problems are of ten diverse and complicated in a technical sense. Moreover, insights
into the environmental consequences of human activities change rapidly, and so
do the technical possibilities of preventing and limiting environmental deterioration. For these reasons, environmental legislation in many countries is characterised by an ad-hoc design and by the use of open and flexible norms, or by a
framework law to which numerous detailed regulations on implementation are
added. Often circulars and guidelines play an important role in the practical implementation of legislation. In many countries, the statute itself contains primarily
rules of procedure. The legislator assumes that administrative bodies are able to
draw up and enforce environmental rules for separate cases, particularly where
licences are concerned. For example, the key article concerning the issue of environmental licences in the Netherlands stipulates merely that "a licence may only
be refused in the interest of protecting the environment" (Article 8.10
Netherlands Environmental Management Act)10. If environmental law principles
were introduced, the legislator will would be obliged to consider carefully the
fundamentals of the law.
By explicit introduction, that is, by codification in national law of some very important principles of environmental law, a certain systematisation could be made
9

10
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For the Environmental Management Act, cf. for example, René Seerden and Michiel Heldeweg,
"The Netherlands", in René Seerden and Michiel Heldeweg (eds), Comparative Environmental Law
in Europe. An lntroduction to Public Environmental Law in the EU Member States, Anvers and
Apeldoorn, 1996 and F.C.M.A. Michiels, De Wet milieubeheer, 3rd ed., Deventer 1998 and Ch.
Backes, Th. G. Drupsteen, P.C. Gilhuis and N.S.J. Koeman (eds.), Milieurecht, 5th. ed., Deventer
2001, pp. 149-180.
Cf. fn. 9 above.
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and the arguments that could be brought forward in the implementation of a law
would become clearer. This in turn, might lead to a greater consistency in administrative decisions. Such consistency could be enhanced were judges, in reviewing administrative actions, are able to make use of the (codified) principles.
Thus, principles would primarily play a role in the interpretation of vague and
open norms that have to be applied in real-life situations; in this way, a certain
degree of harmonisation in the law could be achieved.
In the present case, we are concerned with principles that are pertinent to the
content of the decisions of public bodies (both of the legislature and of administrative bodies). The more substantive principles might add some content to the
many flexible and open norms and to the discretionary powers that are currently
provided for in environmental legislation.
Such an addition to the content of existing legal rules would be of great importance, to administrative bodies and judges as well as to citizens : in the application
of open norms and in reviewing their application, reference could and would
have to be made to the general principles on which the relevant environmental
law were based.
This can be illustrated, again by using the Netherlands Environmental Management Act. As mentioned before, a request for a licence may only be refused "in
the interest of protecting the environment". Furthermore, Article 8.11, paragraph
3 stipulates, "if any adverse effect on the environment cannot be avoided by
making the licence subject to such regulations, the licence shall be made subject
to such additional regulations as may be necessary to provide the greatest possible
protection to the environment from the said effects, unless this cannot reasonably
be required"11. These provisions, which are not very clear, would obtain a greater
normative power if principles, as for example the precautionary principle or the
prevention principle, were incorporated in the statute itself, or if the provisions
in practise were influenced by unwritten environmental law principles.
Thus, principles incorporated in the law can play a part in determining the content of the objective of the decision-making process of public bodies. Issuing licences, the revision of licences, drawing up general rules for a certain sector of
industry, and other government decisions might have a better legal basis regarding their content if reference could be made to a major principle on which the
decision was based than if reference were made only to a stipulation in which the
administrative body concerned was given the competence to make the decision
(and in which, as in the example above, mention is made merely of the interests
of protecting the environment).
Principles, if incorporated into national law, would play a part in the application
of all norms, including the more specific ones (although the impact in this latter
case would be of less importance). Principles enable administrative bodies, judges,
and citizens to gain a good understanding of the reasons behind more specific
rules and, thus, they assist in the interpretation of rules. If principles relate to the
objectives of the law concerned, balancing the interests in a particular case will be
easier for the administrative bodies and the courts. Principles could provide direc11

Cf. fn. 9 above.
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tion, especially in cases where a great number of rules apply to a situation, as is of
ten the case with environmental decisions.
The introduction of principles may also assist in meeting international obligations
assumed by the state. Many international environmental agreements, although
not always legally binding, contain principles. Principles as laid down in, for example, the Rio Declaration, are important guiding norms. To do justice to these
principles, they must be taken seriously by nations that have signed international
documents such as the Rio Declaration.
There is a further reason for taking these principles seriously. They provide the
orientation for environmental law in the next century. Slowly but surely these
principles will play a greater role in policy-making processes, in legislation and in
the case-law in national jurisdictions. It is, therefore, important to measure policy
formulation and rule-making against these principles in order to see whether
these processes meet environmental policy and environmental law developed at
the international level. Incorporation of the most important principles into national regulations may lead to a more structural effect for those principles than
merely incidental consideration for example in cases such as whether a certain
decision, a new statute or a new policy formulation is in agreement with principles included in treaties or international declarations.
3. Disadvantages of Incorporation: Balancing Advantages against Disadvantages
An objection often made against the introduction of principles into legislation is
that this it would jeopardise legal certainty. The principle of legal certainty and
the principle of legality - as can be seen also general, that is, not only environmental, principles have a role in this discussion require that it be clear to the subject to whom the norm applies what is expected of him. Rules must contain
clear, knowable, and specific norms, which are, at the same time, sufficiently
flexible to take into account the particular circumstances of the case in hand.
Characteristically, however, principles are formulated in rather vague and general
terms.
Therefore, the introduction of principles entails problems of interpretation. This
leads to a second objection against the introduction of principles. Norms formulated in general terms are more difficult to apply and enforce than specific rules.
Thus, the objectives of statutes become less clear, which also makes it difficult to
prove offences. It is doubtful if environmental problems, which have a tendency
to be technical and complicated, can be solved by way of abstract norms. Moreover, the role of the judges would become more important and their workload
increase because fewer details will have been laid down in the law. In fact, the
legislator would be passing the solution to a social problem on to the judge. By
introducing principles, one risks giving to the judiciary a broad discretion to apply its own intuition to the facts of a case.
Without a more general consensus about what the precise meaning of principles
is, interpretation could lead to misunderstanding and judges would then be al186
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lowed to give their own opinion. Although we are used to judges providing an
interpretation to the content of rules, and bearing in mind that a judge is not
speaking as "la bouche de la loi", the problem of the judiciary's know-how regarding environmental principles should still be addressed.
Comparing the advantages and disadvantages of introducing principles into legislation, the consequences can, in general, in the author's view, be considered positive. A greater normative value desired will be achieved by introduction, although this depends, to a large extent on the way in which administrative bodies
and judges will deal with these principles.
Principles form the substantive starting points with a high moral value for decisions adopted in practice. They do not constitute a norm that directly poses an
obligation on a citizen. Principles need to be broken down into (detailed) concrete rules.
If there is to be an obligation on citizens, then it should be an indirect one, via a
rule of decision-making by public authorities, the normative value of which is in
part determined by the legal principles. Above all, principles are guidelines for
administrative bodies and judges in the application of the law. They are not, it
should be stressed, rules on the basis of which, for example, law can be enforced.
Principles influence the meaning of a rule, but do not constitute directly binding
rules. For example, a citizen will continue to hold a licence containing specific
provisions which are, however, the consequences of applying certain principles.
Therefore, the objection that legal certainty is at stake when principles are implemented as legal norms should be put in perspective.
Yet, even if the principles do not interfere with the individual freedom of citizens, one should be aware of possible incompatibilities with the principle of the
rule of law. It is, therefore, undesirable to replace large parts of environment al
legislation by principles. This would in fact be against the meaning of principles.
There is also a great risk that, if specific rules geared towards the complex and
technical environmental problems are lacking, no action at all is will be taken to
protect the environment, because principles alone do not make it sufficiently
clear what is expected from those involved.
Further, the argument about the role of the judiciary and its increased workload
should be considered in the light of principles that constitute the basis and the
standards for interpreting specific rules. In strengthening the substantive content
of a law, it is, indeed, certain that the emphasis in the application and implementation of the law shifts somewhat from public authorities to the judge. In the author's view, this does not create a serious problem, although it must be accepted
that what view one has here depends on one's opinion as to the position of the
judiciary in a legal system.
As far as the resulting content of environment al law principles is concerned, in
Germany, where environmental law principles such as the precautionary principle were implemented long ago, the judges have had no problem applying
them12. This also holds true for the area of environmental policy, with its own
problems that are really technical and complicated.
12

See, for example, Michael Kloepfer, Umweltrecht, 2nd Ed., München, 1998.
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4. How to Introduce Environmental Law Principles?
What would be a sound strategy as to the introduction of legal principles?
There are various options:
- explicit incorporation in statutes (with principles explicitly incorporated as a
principles in the national legislation);
- implicit codification (national legislation reflects environmental principles, reference is made to environmental principles without them being laid down as
principles.
Although there is no explicit codification, principles are applied in administrative
decisions or in case law).
Incorporating environmental law principles has to be carried out in accordance
with the legal traditions of a state. National legal systems differ much and this can
influence how principles are to be introduced into national legislation. For example, probably, it would make a difference whether the legal system was a civil
or with a common law13 one.
However, the option to wait and see if, and to what extent, principles will play a
role in case law, seems not to be rather advisable. The disadvantage of this option
is that all of a sudden, unexpectedly and possibly unreflectedly, a judge will give
consideration to the importance of fundamental environmental law principles.
Bearing in mind that the legitimacy of this decision can be at stake, a more profound and general discussion as to the meaning of principles in the national legislation at an earlier stage of the decision-making process seems to be advisable. If
possible, legal culture permitting, an explicit codification of some important principles is preferable.
Some brief remarks regarding explicit codification:
- when a decision has been made to codify environmental law principles, it
would be advisable to codify only those principles that are of great relevance, for
example, the substantive principles such as the precautionary principle, the prevention principle and the "polluter pays" principle; further, principles that are
already generally accepted in the national legal system are more suitable for codification; for example, those principles which already function in the system of
law albeit that they have not been explicitly laid down as principles;
- after codification, the principles should be further elaborated in legislation and
rules. Codifying principles alone is not enough,; the legal tools to implement and
enforce them must follow;
- after codification, attention should be paid to external integration. A potential
drawback of to incorporating principles is that the principles incorporated may
not necessarily be taken into account in rule and decision-making that does not
fall within environmental legislation strictu sensu. On the basis of legislation, for
13

188

Although common lawyers are in general suspicious about principles, see Philippe Sands, op. cit., pp.
17-23, the Australian experience demonstrates how principles can be applied in case law in appropriate circumstances prior to a principle being spelt out in legislation. See Paul Stein, "Advantages and
disadvantages of codification from the perspective of legal administration in Australia", in Report of
tke International Environmental Conference on Codifying Rio. Principles in National Legislation,
Publicatiereeks milieubeheer, 1996/4, The Hague, 1996, pp. 35-41.
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instance as to transport, infrastructure, electricity, agriculture, decisions can be
made that have an impact on the quality of the environment. If external integration of environmental interests is to be pursued after incorporation in all balanced
decision-making processes, it is important that the principles incorporated should
form the basis for every action on the part of the public authorities.
5. Concluding Remarks
A proper introduction of environmental law principles in national law need not
be detrimental to environmental decision-making in any way, but may be able to
supplement it the latter in various ways.
The introduction of environmental law principles into national law can lead to
an increase in the normative power of existing and new environmental legislation, and to a careful consideration of the starting points for construction and
application of a law. Legal principles enable administrative bodies, judges and
citizens to gain a good understanding of the reasons behind more specific rules
and, thus, assist in the interpretation of rules. Principles could offer guidance, especially in cases where rules are unclear, leave the competent authority much
room for the exercise of discretion, or where a great number of rules apply to a
situation. The introduction of such principles may also contribute to realising
international obligations assumed by the state.
Carefully introduced, environmental law principles can enhance the legitimacy
and add to the normative value of environmental legislation. Principles can influence the meaning of a rule but, at the same time, the application of a rule in a
concrete case can give the relevant principle a clearer meaning.
However, there are limiting conditions : introduction becomes open to question
if it does not add to or facilitate the application of environmental law. Principles
are guidelines for administrative bodies and judges in the application of the law :
they are not rules on the basis of which law can be enforced. Specific rules as to
environmental protection will continue to be necessary. If concrete rules are only
replaced by principles, the whole effort of incorporation will have been rendered
of no point.
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1.15 Herijken
(2004)
De minister en de staatssecretaris van VROM willen de milieuwetgeving drastisch snoeien. Van de 400 'regels' moet een kwart verdwijnen. De overblijvende
wetgeving moet bovendien worden vereenvoudigd. De plannen zijn in de herijkingsbrief van 28 oktober (TK 2003-2004 29 200 XI, nr. 7) aangekondigd en
toegelicht. Dit nummer bevat een samenvatting van de plannen en een aantal
korte reacties daarop. Ze zijn afkomstig van deskundigen die in hun werk dagelijks met de milieuwetgeving te maken hebben: als jurist in een werkgeversorganisatie, in de bouw, bij provincie, gemeente en waterschap, het ministerie van
VROM, de Commissie voor de m.e.r., als advocaat, rechter en wetenschapper.
Het zal niet verrassen dat de reacties uiteenlopen. Er is aan de ene kant het nodige enthousiasme voor de voorgenomen vermindering en vereenvoudiging van de
regelgeving. Het is zinvol om van tijd tot tijd te bekijken of de flink uitgedijde
milieuregelgeving gezien de opbrengsten nog aan de maat is. Als er tegenstrijdige
of overbodige regels geschrapt kunnen worden is dat winst. Integratie van regelgeving (zie bijvoorbeeld de voorstellen van Biezeveld, in M en R 2003 p. 66
e.v.) of van onderdelen daarvan, zoals van vergunningen, is al eerder bepleit. De
herijking biedt de kans die voorstellen nog eens goed te doordenken. Maar er
zijn ook kritische kanttekeningen. Wat is de centrale doelstelling van de herijking, gaat het om het verbeteren van milieuregels of om het doorbreken van de
'hindermacht' daarvan? Gelukkig, mijns inziens, zegt de herijkingsbrief voor het
eerste te kiezen, maar de sterke benadrukking van de noodzaak om administratieve lasten te verminderen valt daar niet goed mee te rijmen. Die moeten natuurlijk niet nodeloos zwaar zijn, maar wordt het beperken daarvan niet teveel als een
doel op zich gezien? Bij effectieve milieuwetgeving zijn zulke lasten nu eenmaal
niet altijd te vermijden. Gaat het verder louter om een procedurele vereenvoudiging of ook om de inhoud van de regelgeving? En waarom blijft de herijking
voorlopig beperkt tot de wetgeving van het ministerie van VROM? Is de samenhang met bijvoorbeeld de water- en de natuurbeschermingswetgeving van andere
ministeries voor de burger niet minstens zo relevant?
Dat zijn maar een paar van de vragen die opkomen. Woldendorp heeft in zijn
opinie in het oktobernummer als wetgevingsjurist ook zijn scepsis over de operatie geuit. Maar hoewel bij de voornemens heel wat kanttekeningen zijn te plaatsen, biedt het opnieuw tegen het licht houden van de wetgeving ook kansen op
verbetering. Zulke momenten zijn er maar sporadisch. Het is zaak die kansen te
benutten en te pogen om te komen tot een betere balans tussen de beoogde bescherming van het milieu en de regels die daarvoor nodig zijn. Aandacht voor de
uitvoeringspraktijk is daarbij van groot belang. Met enige zorg zie ik een gigantische vernieuwingsoperatie starten terwijl de praktijk net met zoveel moeite de
bestaande wetgeving heeft leren kennen. Zij worstelt begrijpelijkerwijs ook nog
steeds met de complexe Europese milieuwetgeving. Verdient het daarom geen
aanbeveling de herijking te beperken tot de aanpak van enkele goed geselecteer191
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de problemen die werkelijk knellen in plaats van voor jaren de gehele juridische
infrastructuur open te breken? Herijkingsoperaties zijn niet nieuw. Zowel in de
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw waren er vergelijkbare dereguleringsoperaties. Dat lijkt lang geleden maar is het niet.
Is het niet verstandig te bezien wat daarvan de succes- en faalfactoren waren, zodat we met behulp van die kennis het ijs beter beslagen betreden?
Het laatste woord over de herijkingsplannen is bepaald nog niet gezegd of geschreven. De herijkingsbrief is de start van een proces dat spoedig tot concrete
wijzigingsvoorstellen zal leiden. Die zullen in dit tijdschrift (Milieu en Recht, JV)
uiteraard worden besproken.
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1.16 Naar minder of naar betere regelgeving
in het milieurecht?
Over de herijking van de VROM-regelgeving
(2004)
Al enige jaren krijg ik van een uitgever met de jaarwisseling een aardig cadeautje.
Het is een poster van de bestaande milieuwetgeving. deze biedt een fraai, maar in
heel kleine letters afgedrukt overzicht van de wet- en regelgeving. ook de voor
de uitvoering van de wetgeving zo belangrijke circulaires en richtlijnen zijn vermeld. Dat formaat letter is nodig om alles op één vel papier te krijgen. Wie naar
de poster kijkt, raakt onder de indruk van de complexiteit van de wetgeving. Het
milieurecht is in de laatste decennia uitgegroeid tot een omvangrijk en specialistisch vakterrein. dat is in de ons omringende landen niet veel anders. Ook van
andere wetgevingsterreinen, zoals het belastingrecht of het sociaalrecht, zou
waarschijnlijk moeiteloos zo'n poster met in kleine letters weergegeven wetgeving te maken zijn. Geeft dit complexe stelsel van milieuwetgeving de volgroeidheid van een vakgebied weer en is zo'n wetgevingscomplex een daarbij horend
noodzakelijk kwaad, of zijn we in onze regeldrift toch iets doorgeschoten?
De wetgeving met grotere letters op de poster?
Dit jaar heb ik geen poster ontvangen. Ben ik vergeten of minder interessant geworden voor de uitgever? Of houdt hij al rekening met de vereenvoudiging van
de VROM-regelgeving die voor de deur staat en ontwerpt hij een nieuwe versie
van de poster met veel grotere letters? Dit artikel gaat over die 'herijking', zoals
de voorgenomen vereenvoudiging en sanering van de VROM-regelgeving in het
Haagse jargon wordt genoemd. In dit blad heeft Michiels1 eerder in een zeer kritische opinie aandacht besteed aan het voornemen2 om deze operatie te starten.
De bewindslieden van VROM hebben inmiddels in de zogenoemde 'herijkingsbrief' van 17 oktober 2003 een uiteenzetting gegeven van de plannen.3 Als vervolg daarop heeft de minister op 23 december 2003 aan de Tweede Kamer een
programma van uitvoering gestuurd.4 Het daarin opgenomen tijdschema laat zien
aan welke projecten prioriteit zal worden gegeven. Uit die stukken blijkt dat de
bewindslieden de regelgeving van het departement drastisch op de schop willen
nemen. Van de 400 wettelijke regelingen - ze worden in de stukken steeds 'regels' genoemd - moet maar liefst een kwart verdwijnen. De overblijvende wetgeving moet bovendien worden vereenvoudigd. Op termijn zou een integratie van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer en de Woningwet
wenselijk zijn. En in de nabijere toekomst moet er één integrale 'VROMvergunning' komen. De herijkingsbrief bevat verder voornemens ten aanzien van
1

2
3
4

F.C.M.A. Michiels, 'Herijking', redactioneel in: TO 2003, p. 1. Na het schrijven van dit artikel verscheen nog een redactioneel van Wim Pluimakers in TO 2004, p. 1.
TK 2002-2003, 28 600 XI, nr. 10.
TK 2003-2004, 29 200 XI, nr. 7.
TK 2003-2004, 29 383.
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tien deelterreinen. Er zijn clusters die respectievelijk gewijd zijn aan stoffen en
producten, aan afvalstoffen, inrichtingen, water en externe veiligheid, plantenstelsels en luchtkwaliteit, bodem, landbouw, geluid, bouwen, huurwetgeving en
corporaties, alsmede aan ruimtelijke regelgeving en stedelijke vernieuwing.
In dit artikel bespreek ik deze ambitieuze plannen.5 Ik beperk mij daarbij tot de
hoofdlijnen; het is volstrekt ondoenlijk om op alle concrete voorstellen in te
gaan. Bovendien zijn de voorstellen inzake specifieke wetten in het algemeen
nog slechts met een enkele pennenstreek geschetst en daardoor nog niet goed te
beoordelen. Als te zijner tijd uitgewerkte voorstellen worden ingediend, zal dat
veel beter kunnen gebeuren. In mijn beschouwing ga ik met name in op het doel
en de aanpak van de herijking. Verder sta ik stil bij de voorstellen tot integratie
van de VROM-vergunningen en de VROM-wetten. In mijn bespreking schenk
ik alleen aandacht aan de voorstellen op het gebied van het milieurecht en het
omgevingsrecht. Buiten beschouwing laat ik de voorstellen op het gebied van het
volkshuisvestingsrecht, een onderwerp waarop dit tijdschrift zich niet richt; op
dat terrein heb ik zelf ook geen specifieke deskundigheid.
Over het doel van een mega-operatie
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat het om een enorme operatie
gaat. Wie weet hoeveel tijd er gemoeid is met de invoering van een nieuwe grote wet (men denke maar eens aan de totstandkoming van de Wet milieubeheer of
de nu al jaren durende fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening), zal beseffen dat het onder handen nemen van het gehele wetten bestand van VROM zeer veel van het ambtelijk apparaat zal vergen.6 Jarenlang zal
de gehele juridische infrastructuur vanwege werkzaamheden openliggen. Ondertussen zullen ook nieuwe juridische vragen de aandacht vergen. Er mag immers
niet verwacht worden dat tijdens deze operatie geen roep om nieuwe of andere
wetgeving zal ontstaan. Als de Brusselse wetgeving al niet vraagt om aanpassingen
van de nationale wetgeving, zal die vraag waarschijnlijk wel uit de Nederlandse
samenleving komen. Zo gaat dat al jaren en niets wijst erop dat dit anders zal
worden. Wie een zo ambitieus plan wil uitvoeren moet daar dus heel goede redenen voor hebben.
Het probleem dat ik met de aanpak heb, is dat in de herijkingsbrief in wel heel
algemene woorden steeds wordt gesproken over de VROM-regelgeving die als
ingewikkeld, versnipperd, gedetailleerd en verkokerd wordt ervaren en over onnodige bureaucratie die daarom vermeden moet worden en moet worden teruggedrongen. Er moet voorts meer worden aangesloten bij de belevingswereld van
de door de burger ervaren maatschappelijke problemen. Ook ter wille van de
bedrijven moet ervoor worden gezorgd dat de regelgeving overzichtelijk en consistent is, minder procedures kent en meer ruimte laat voor eigen initiatieven. De
doorlichting van de regelgeving moet ertoe bijdragen dat de administratieve las5

6
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Voor reacties op de plannen zie men het themanummer van Milieu en Recht 2004/1, 'Herijking
VROM-regelgeving: reacties' en N.S.J. Koeman, 'Gemengde gevoelens over herijking', in: NTB
2004/8, p. 46.
Dat beseft men ook op het departement, zie L Beijen, 'De uitvoeringsfase van de herijking', in: Milieu
en Recht 2004/1, pp. 5-6.
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ten van het bedrijfsleven substantieel worden verminderd. De Rijksregelgeving
mag ook de provincies en gemeenten niet onnodig belemmeren. De regels moeten voorts goed uitvoerbaar, handhaafbaar en fraudebestendig zijn.
De genoemde doelstellingen zijn zonder meer nastrevenswaardig. De vraag is
echter of daar in de huidige wetgeving dan helemaal geen rekening mee is gehouden. Was het daarbij ook niet de bedoeling om te komen tot doeltreffende
en doelmatige regelgeving, om die zo adequaat, sober, transparant mogelijk te
maken en om, waar mogelijk, administratieve lasten te vermijden? En uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid staan toch ook al heel lang hoog op de beleidsagenda?
Daarmee is niet gezegd dat de huidige wetgeving steeds in die opzet is geslaagd
en niet voor verbetering vatbaar zou zijn. Ze is allesbehalve heilig en het opnieuw tegen het licht houden van de wetgeving is op zichzelf heel zinvol. Om
zo'n grote operatie te starten zou echter scherper moeten worden geanalyseerd
waar de klemmende problemen in de huidige regelgeving zitten. In de herijkingsbrief wordt nu sterk geleund op het gevoel van onbehagen dat over de regelgeving zou bestaan. De vraag die dan opkomt is bij wie of wat dat onbehagen
leeft en of dat onbehagen terecht is. Het maakt het moeilijk om te beoordelen of
regels 'onnodig' zijn of tot 'onnodige' administratieve lasten leiden. Gaat het om
onbehagen omdat milieubescherming met ongelukkige regelgeving wordt nagestreefd of wenst men een lager niveau van milieubescherming? Bij het lezen van
de stukken kwam bij mij voortdurend de vraag op of de operatie is gericht op
vermindering of verbetering van de regelgeving.
Waar het bij de herijking aan schort is een goede probleemanalyse. Van het ministerie mag niet verwacht worden dat het in korte tijd een diepgaand onderzoek
naar het functioneren van de bestaande wetgeving kan doen. Maar de quick scan
die nu door de ambtelijke staf van alle wetten, AMvB's en ministeriële regelingen
is gemaakt, vormt een te zwak draagvlak voor zulke drastische plannen, ook al is
het resultaat in een externe klankbordgroep besproken. Het was overtuigender
geweest als die resultaten waren vergeleken met eerder uitgevoerd empirisch onderzoek. Ik denk dan vooral aan het werk van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer7 dat de afgelopen vier jaar een schat aan materiaal heeft opgeleverd. Het
biedt een goed inzicht in het functioneren van de milieuwetgeving. Uit de vele
onderzoeken blijkt steeds weer één ding: de hoofdproblemen zitten doorgaans
niet in de wet zelf, maar in de wijze waarop die wordt uitgevoerd.
Er zijn ook andere studies die interessant licht op de materie doen schijnen. Zo
blijkt uit het vorig jaar in het kader van de herijking (!) uitgevoerde onderzoek

7

De adviezen van de ECWM zijn gebundeld in het boek Achteraf bekeken. Producten van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer; adviezen, impressies. zelfevaluaties, Den Haag 2003. Om misverstand
te vermijden vermeld ik dat ik ook een aantal jaren bij de evaluatie van de milieuwetgeving betrokken
ben geweest. Maar dat was als commissielid in de voorgangsters van de ECWM. respectievelijk de
eerste en de tweede ECW, niet in het kader van deze commissie.
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'Burgertoets herijking'8 dat 'de burger' inderdaad verzuipt in een moeras aan regels die overigens niet louter milieu en ruimtelijke ordening betreffen, maar
evenzeer onderwerpen als brandveiligheidsvoorschriften, sociale verzekeringen en
belastingen. De irritaties komen vaak echter niet voort uit de regels zelf, maar uit
de ontoegankelijkheid daarvan. Een goede uitvoeringspraktijk zou hier een oplossing kunnen bieden. Het is de burger om het even of er meer of minder regels
zijn, mits zijn probleem maar wordt opgelost.9 Nuttig om op de stapel te bestuderen rapporten te leggen is ook het onderzoek dat VROM een paar jaar terug
heeft laten doen door de Universiteit Utrecht naar de noodzaak en mogelijkheden tot vereenvoudiging van de VROM-uitvoeringsregelingen. Een opmerkelijke uitkomst van dat onderzoek is dat ook het bedrijfsleven maar erg weinig voorbeelden kon noemen van regelgeving die met behoud van de bescherming van de geregelde belangen zou kunnen worden afgeschaft of kunnen worden vereenvoudigd.10
Herijkingsoperaties zijn niet nieuw. Zowel in de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw waren er vergelijkbare dereguleringsoperaties. Dat lijkt lang geleden,
maar is het niet. Is het niet verstandig te bezien wat daarvan de succes- en faalfactoren waren, zodat we met behulp van die kennis het ijs beter beslagen betreden?
Het gaat misschien wat ver om het 'Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer' (DROM) uit 1983 te vermelden.11 Toch valt er uit
de discussie die in dat kader en bij de totstandkoming van de Wet milieubeheer
(Wm) is gevoerd veel te leren over de vraag in hoeverre integratie van vergunningen mogelijk is en welke argumenten daarbij worden uitgewisseld. Ook toen
was er al een fors debat over de verhouding van de Wm- tot de Wvo-vergunning en van de Wm-vergunning tot de bouwvergunning.
In elk geval hadden de resultaten van het in het kader van regeerakkoord van het
kabinet-Kok I gestarte project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) niet onbesproken mogen blijven.12 De MDW heeft ertoe geleid dat
er veel uitvoeriger gebruik is gemaakt van de zogenoemde artikel 8.40-AMvB's
uit de Wm. Op grote schaal is de vergunningplicht vervangen door AMvB's
waarin de nadruk wordt gelegd op het gebruik van doelvoorschriften, zorgplichten en inspanningsverplichtingen. Volgens de herijkingsbrief zouden nog meer
bedrijven onder de algemene regels moeten vallen. De bestaande algemene regels
zouden verder moeten worden geïntegreerd. Is dat wenselijk? Uit onderzoek
naar het functioneren van de nieuwe AMvB's is gebleken dat de uitvoering en de
8

9

10

11

12
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ORG-ID, Milieuregels...Nodig of overbodig?, Leiden 2003. Opmerkelijk is dat deze toets wel vermeld wordt in de Herijkingsbrief (zie onder andere p. 4), maar dat de uitkomsten daarvan bij de afweging of de regelgeving kan worden verminderd betrekkelijk weinig gewicht in de schaal lijken te hebben gelegd.
M.A. Robesin en A.F.F. Goedhart, 'Meedoen, meer milieubescherming, minder regeldruk. De herijking verdient heroverweging', in: Milieu en Recht 2004/1, p. 9.
A.B. Blomberg [e.a.], De milieuwetgeving op een A4-tje. Ministerie VROM, Publicatiereeks milieubeheer 2002/13, Den Haag 2002.
Zie daarover H. Menninga en H.A. Smit, 'Het Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer', in: Milieu en Recht 1984, pp. 65-77.
Zie onder andere P.C. Gilhuis [e.a.], Deregulering, Vereniging voor Milieurecht 1995-2, Zwolle
1995.
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handhaving van deze regelingen zeer te wensen overlaat. Is het dan verstandig
om nog een stap verder te gaan?13
Tot slot zou ik nog willen wijzen op de door het ministerie in 2001 uitgebrachte
discussienota 'Met recht verantwoordelijk!'14, waarin mede op basis van diverse
onderzoeken een visie werd gegeven op de toekomst van de milieuwetgeving.
Dat is niet erg lang geleden: de nota werd besproken op door VROM in het hele
land georganiseerde discussiebijeenkomsten. In hoeverre is het daarin vervatte
gedachtegoed nog van betekenis? Het is jammer dat de herijkingsbrief daar niet
expliciet op ingaat. Moet worden aangenomen dat een deel van de daarin opgenomen wetgevingsagenda voor de korte en middellange termijn alweer van de
baan is doordat andere kabinetten aantraden? In de herijkingsvoorstellen worden
ten aanzien van de interne integratie van de milieuwetgeving enkele naar mijn
mening zinvolle voorstellen gedaan die goed aansluiten bij de discussienota. Zo
zullen de Wet bodembescherming, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de
Wet geluidhinder opgaan in de Wm; dit zal ook gebeuren met de landelijke milieukwaliteitsnormen. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de eerder gedane voorstellen inzake externe integratie of ten aanzien van beginselen? Is daar inmiddels
geheel afstand van gedaan?
De nadruk op het terugdringen van administratieve lasten
In het gedeelte van de herijkingsbrief over de uitgangspunten wordt onder meer
gesteld dat de burger centraal moet staan. Dat geldt ook voor de uitvoering.
Waar mogelijk, moet er ook ruimte zijn voor zelfregulering. Verder regelt het
Rijk inhoudelijk slechts de hoofdlijnen die op centraal niveau moeten worden
geregeld. De decentrale overheid kan daarbinnen de kwaliteit van de eigen fysieke leefomgeving kiezen. Als er onderwerpen zijn waar EG-regelgeving geldt,
moet het Rijk inhoudelijk en procedureel volstaan met zich te conformeren aan
die EG-regels, tenzij er aantoonbare redenen zijn om meer te regelen. Een van
de uitgangspunten is ook dat het niet zonder regels kan. De bescherming van de
kwaliteit van de leefomgeving kan niet zonder.
Het zijn uitgangspunten die zo algemeen zijn dat, denk ik, iedereen het er wel
mee eens zal zijn. Maar kan aan al die punten bij de concretisering van de voornemens recht worden gedaan? Door het aantal en de algemeenheid van de uitgangspunten zijn ze niet voldoende richtinggevend.15
Wie de uitwerking van het plan leest, zal het opvallen hoe zeer steeds de noodzaak om administratieve lasten te verminderen wordt benadrukt. De invloed van
het regeerakkoord 'Meedoen, meer werk, minder regels'16 van het kabinetBalkenende II is voelbaar. Ook in deze herijkingsoperatie lijkt het verminderen
13

14

15
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Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, De nieuwe algemene regels, ECWM 2002/10, Den Haag
2002.
TK 2000-2001,27 664, nr. 2. Zie over de discussienota het themanummer van Milieu en Recht
2001/11.
Zo ook een ongepubliceerd advies van de ECWM van 4 juni 2003 over een concept van het project
herijking.
Meedoen meer werk, minder regels, TK 2002-2003, 28 637.
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van administratieve lasten een doel op zichzelf te zijn geworden dat de andere
uitgangspunten overschaduwt. Kramer klaagt naar mijn mening terecht over het
feit dat daardoor knelpunten uit de uitvoeringspraktijk op de achtergrond zijn
geraakt.17 Uiteraard moeten administratieve lasten niet nodeloos zwaar zijn en
waar mogelijk met wortel en al worden verwijderd. Bij effectieve milieuwetgeving zijn zulke lasten evenwel niet altijd te vermijden. Ook zelfreguleringsarrangementen zijn vaak niet mogelijk zonder adequate rapportageverplichtingen.
Milieubeschermende regels veroorzaken, hoe we het ook wenden of keren, altijd
ook administratieve lasten. Die constatering bevrijdt ons echter niet van de opdracht te zoeken naar de juiste balans tussen de beoogde milieubescherming en
de regels die daarvoor nodig zijn.
Gelukkig snijdt het mes soms aan twee kanten. Het samenvoegen van verwante
wetgeving in één regeling vermindert het aantal regels en kan tegelijkertijd kwalitatief ook een verbetering zijn. Een goed voorbeeld is de al genoemde integratie
van de Wet bodembescherming, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de
Wet geluidhinder in de Wm. Ons stelsel van milieurecht wordt daardoor overzichtelijker. Of de administratieve lasten door die samenvoeging echt geringer
worden, is evenwel nog maar de vraag. Als de inhoud van de wetgeving niet wezenlijk verandert, is het uit het oogpunt van lastenvermindering een optische
operatie.18 Minder duidelijk is het hoe het met andere voorstellen zit. Over de
complexiteit van het Bouwstoffenbesluit wordt veel geklaagd.19 Het zal worden
vervangen door een eenvoudiger besluit. Maar wat betekent dat? Is het mogelijk
om met behoud van het bestaande beschermingsniveau een beter besluit te maken? Of gaat het om een eenvoudiger besluit waarbij de kwaliteitsnormen worden afgezwakt?
Risicovol is het feit dat veelvuldig wordt voorgesteld om administratieve procedures te schrappen. De indruk wordt gewekt dat daarmee zonder veel bezwaar
administratieve lasten kunnen worden bespaard. De schijn zou wel eens kunnen
bedriegen. Het gaat vaak om procedures die zijn ingevoerd om een kwaliteitsniveau te waarborgen. Ik geef enkele voorbeelden.
We constateerden reeds dat artikel 8.40-AMvB's (Wm) samengevoegd zullen
worden. Van algemene regels zal bovendien nog vaker worden gebruik gemaakt.
Aannemende dat hetzelfde niveau van milieubescherming in de AMvB's wordt
voorgeschreven, veroorzaakt dit een verschuiving van de administratieve lasten
naar de uitvoeringspraktijk. Als er gewerkt gaat worden met zeer algemene
AMvB's bestaat het risico dat de normadressaat zijn concrete verplichtingen niet
meer goed zal kennen. De tandarts en de garage die voorheen onder specifieke
AMvB's vielen, zullen hun verplichtingen nu moeten afleiden uit een algemene
AMvB die heel veel activiteiten bestrijkt. Dat kan natuurlijk wel, maar het risico
bestaat dat de verplichtingen voor hen minder duidelijk zijn. Daardoor kan het
17

18
19
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J. Kramer, 'Herijking VROM-regelgeving en de provincies: een stap vooruit of ..:, in: Milieu en
Recht 2004/1, pp. 16-17.
Herijkingsbrief, a.w., p. 63. Zo ook Koeman, a.w.
Zie H. Luigies, 'In der Beschränkung zeigt sich der Meister', in: Milieu en Recht 2004/1, pp. 22-23
en M.P.R. Hustinx [e.a.], Bouwstoffenbesluit, Vereniging voor Milieurecht 2000-2, Zwolle 2000.
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feitelijke beschermingsniveau afnemen.20 Goede voorlichting en toezicht op de
naleving kan het probleem voorkomen. De administratieve lasten worden daardoor naar het uitvoeringsniveau verschoven.
Planverplichtingen kunnen volgens de voorstellen vervallen. Zo wordt de verplichting om milieubeleidsplannen op te stellen in de Wm geschrapt. Daar is wat
voor te zeggen, want het bestaande planstelsel in die wet functioneert niet.21 In
het aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van Wet op de ruimtelijke ordening
zijn al veel planvormen verdwenen. Facultatieve structuurvisies nemen daar de
plaats in van de pkb, het streekplan en het gemeentelijk structuurplan, maar zijn
niet verplicht.22 Verondersteld wordt echter dat de bestuursorganen zelf op vrijwillige wijze op strategisch niveau beleid ontwikkelen23 (in visies, omgevingsplannen en dergelijke) dat de basis vormt om concrete uitvoeringsbesluiten te
nemen (zoals in de ruimtelijke ordening een besluit op een verzoek om een zelfstandige projectprocedure24 en in de Wm een besluit over een aanvraag om een
vergunning). Wanneer men dit beleid niet ontwikkelt, moet voor besluitvorming
ad hoc worden gevreesd. En bij verantwoord beleid verdwijnen de bestuurslasten
niet echt.
De m.e.r.-procedure wordt aanzienlijk afgeslankt. Omdat Nederland meer procedurele vereisten heeft gesteld dan waartoe de M.e.r-richtlijn verplicht, moet
die 'kop' op de richtlijn, zoals dat in de stukken wordt genoemd, eraf. Hoewel de
herijkingsbrief niet precies aangeeft wat er afgeslankt wordt, moet dit onder meer
slaan op de inspraak van het publiek in de voorfase en de verplichte advisering
door de Commissie m.e.r. Door het achterwege laten van de kwaliteitscontrole
die de commissie nu ten aanzien van het milieueffectrapport biedt, kan het vertrouwen in de kwaliteit van de informatie en daarmee het draagvlak worden ondermijnd. De discussie over de vraag of wel de juiste informatie voorhanden is en
of de juiste alternatieven beschreven zijn, zal zich daardoor verplaatsen naar de
fase nadat het MER is uitgevoerd. Veel vaker dan nu het geval is zal de kwaliteit
van het milieueffectrapport bij de rechter ter discussie worden gesteld.25 Welke
winst wordt daarmee geboekt?
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ECWM, a.w., p. 2.
Zie de adviezen van de ECW, Meer doelmatigheid in de provinciale milieubeleidsplanning, Den
Haag 1997 en van de ECWM, Provinciale omgevingsplanning, ECWM 2003/13, Den Haag 2003.
TK 2002-2003, 28 916. Zie over de fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in dit tijdschrift het themanummer 2001/5 en voor het belang dat aan het opstellen van adequate
visies wordt gehecht P.C.Gilhuis [e.a.]. Milieu en de fundamentele herziening van de WRO, Vereniging voor Milieurecht 2002-3, Den Haag 2002.
Zo ook de Herijkingsbrief, a.w., p. 27.
De minister van VROM heeft bij brief van 24 november 2003, TK 2003-2004,28916, nr. 6 aangekondigd dat deze procedure ('artikel 19' in de wandeling) toch in de herziene Wro zal worden opgenomen. Daardoor wordt het wetsvoorstel niet eenvoudiger. Geldt hier de eis van soberheid en transparantie niet?
S. Pieters, 'Milieueffectrapportage op de Herijkingshelling', in: Milieu en Recht 2004/1, pp. 24-25. In
dezelfde zin de ECWM, ongepubliceerd advies van 4 juni 2003 (zie noot 15), a.w., p. 3. Ook Wendy
Pokorny-Versteeg hecht in haar recente proefschrift, Milieu-effectrapportage in Nederland en de direct aangrenzende EU-lidstaten. Een rechtsvergelijkend onderzoek, diss. UL, Deventer 2003, pp. 320374, veel waarde aan waarborgen voor het tot stand brengen van een juist, objectief en volledig milieueffectrapport.
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Het voorgaande laat zien dat schrappen van procedures niet onmogelijk is, maar
dat de daaraan verbonden risico's moeten worden onderkend. Geconstateerd kan
bovendien worden dat in veel gevallen de administratieve lasten niet echt verdwijnen, maar worden verplaatst.
De VROM-vergunning en de integratie van de VROM-wetten
Zeer in het oog springend is het voorstel te komen tot een integrale VROMvergunning. In de reacties op de herijking is vooral aan dit voorstel veel aandacht
besteed.26 Als een burger voor een project meer dan één vergunning nodig heeft,
zou met één aanvraag, één voorbereidingsprocedure, één besluit van het bevoegde bestuursorgaan en één procedure voor de rechtsbescherming moeten kunnen
worden volstaan. Alle aspecten die nu in aparte vergunningen worden behandeld,
zouden in het besluit over die ene vergunning moeten worden beoordeeld.
Een integrale vergunning is een tot de verbeelding sprekend vergezicht. Wie is
het op het eerste gezicht oneens met dit idee? Het gaat om een vraagstuk dat
verdere doordenking verdient, want de kritiek op de verbrokkelde besluitvorming is voor een deel terecht. Als een bedrijf een activiteit wil ondernemen, zou
het aan de overheid de vraag moeten kunnen stellen: 'Mag dat?', waarop snel en
zonder veel bureaucratische rompslomp een helder antwoord zou moeten kunnen volgen: 'Ja', 'Nee' of 'Ja, mits'. De werkelijkheid verschilt aanzienlijk van dit
ideaalbeeld.27 Bij het vinden van oplossingen voor dit probleem stuiten we echter
op een aantal lastige juridische en bestuurlijke vragen. In het bestek van dit artikel moet ik volstaan met enkele korte kanttekeningen.28
Materiële integratie van vergunningstelsels is een ambitieus plan. Maar het is opvallend dat het voorstel beperkt blijft tot het beleidsterrein van het ministerie van
VROM. Spelen daar de klemmendste problemen? Is dit geen vorm van Haags
denken waarbij de ambtelijke organisatie en niet de maatschappelijke werkelijkheid als uitgangspunt wordt genomen? Deze opmerking geldt overigens voor de
gehele herijkingsoperatie die zich uitsluitend richt op de wetgeving van het ministerie. Politiek is het allemaal wel te begrijpen, maar rationeel valt die keus niet
te motiveren.29 Terecht stelt Van den Broek dat er minstens zo'n behoefte is aan
integratie van waterkwaliteits- en natuuraspecten.30 Hij vraagt zich zelfs af of de
Nederlandse milieuvergunning zonder integratie wel voldoet aan de IPPCrichtlijn.31
Nu het voorstel beperkt is tot het terrein van VROM richt het zich vooral op de
integratie van de bouw- en de milieuvergunning. Verder kan daarbij ook nog aan
de monumenten-, de sloop- en de kapvergunning worden gedacht. In de eerste
plaats zal nog eens goed gekeken moeten worden hoe vaak zich samenloop tus26
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Zie P.J.J. van Buuren, 'De brede VROM-vergunning: een onbereikbaar ideaal', in: Bouwrecht 2004,
pp. 99-103 alsmede de bijdragen van A.V. van den Berg, J.H.G. van den Broek en C. Lambers in het
themanummer over de herijking van Milieu en Recht 2004/1 en Koeman, a.w.
Herijkingsbrief a.w., p. 11.
Uitvoeriger beschouwingen zijn te vinden bij Van Buuren, a.w.
Van Buuren, a.w., p. 102.
Zie voor de samenhang ook de grondige analyses van G.A. Biezeveld, Duurzame milieuwetgeving,
diss. UvT, Den Haag 2002.
Van den Broek, a.w., p. 12.
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sen deze vergunningen voordoet. Omdat steeds minder vaak een milieuvergunning nodig is, zal de samenloop van milieu- en de bouwvergunning minder frequent voorkomen dan vroeger het geval was.
In de tweede plaats vereist integratie een uniformering van procedures en van
toetsingskaders. Hoe geschikt zijn die stelsels om te worden samengevoegd? Zo
moet de procedure van de aanvraag van de bouwvergunning, waarbij het gaat
om een sterk gebonden beschikking met een fatale beschikkingstermijn van korte
duur (een besluit op de aanvraag voor een reguliere bouwvergunning moet binnen twaalf weken worden genomen), verbonden worden met die van de milieuvergunning. Dat is echter een beschikking met een vrij open toetsingskader. De
termijn voor het nemen van dat besluit is ook veel langer (zes maanden: in de
praktijk vindt veelvuldig overschrijding van de termijn plaats). Ook de procedures van rechtsbescherming lopen nogal uiteen.32 Daarnaast veronderstelt de
VROM-vergunning een breed toetsingskader dat naast planologische aspecten,
bouwkundige eisen en welstandseisen ook de bescherming van het milieu omvat.
Dat toetsingskader zal dan in alle gevallen moeten worden toegepast, ook als het
gaat om een beperkte wijziging van een bestaande vergunning. Nemen de lasten
van het bedrijfsleven en van het openbaar bestuur daardoor soms juist niet toe?
Verder zal het toetsingskader, noodzakelijkerwijs, zeer breed moeten zijn. Daar
zitten twee lastige kanten aan. Als zoveel belangen in één keer tegen elkaar worden afgewogen, lopen we het risico dat aan één van de deelaspecten, bijvoorbeeld dat van de milieubescherming, wat minder aandacht wordt geschonken.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Een zo breed toetsingskader spoort
verder niet goed met het specialiteitsbeginsel dat juist specifieke en begrensde
toedelingen van bevoegdheden aan het bestuur vereist. Moet en wil de burger
ook niet beschermd worden tegen een overheid die over te algemene bevoegdheden beschikt en zich daardoor te gemakkelijk zelf de norm kan stellen?
In de derde plaats is er het vraagstuk van het bevoegde orgaan. Waar nu vaak
meerdere organen bevoegd zijn, zal in het voorstel één orgaan competent moeten worden. Wie moet dat worden? Gedeputeerde staten? Maar is dat geen ongewenste centralisatie en weet het provinciaal apparaat voldoende van bouwzaken waar men in tegenstelling tot de gemeente geen ervaring mee heeft?
Aan een integrale VROM-vergunning zitten dus nogal wat haken en ogen. Als
integratie op bezwaren stuit, kan coördinatie soms een goed alternatief vormen;
de afzonderlijke bevoegdheden blijven dan bestaan, maar het uitoefenen ervan
wordt door een procedurele koppeling op elkaar afgestemd. Over vormen van
procedurele coördinatie is de herijkingsbrief erg kritisch. Naar mijn mening veel
te kritisch. Ik kan mij wel voorstellen dat men vindt dat de coördinatieregeling
van de bouwen de milieuvergunning te weinig effect sorteert33, maar er zijn pro32
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Van den Berg, a.w., p. 14; Van Buuren, a.w., p. 101. Zie ook J. Struiksma, Verwant zonder verband,
diss. VU, Deventer 1993.
Zie over die regeling R.A. van de Peppel e.a., Afstemmingsregelingen in de Wet milieubeheer, Vereniging voor Milieurecht 1996-4, Deventer 1997; Ch. Backes [e.a.]. Milieurecht, 5e druk, Deventer
2001, pp. 173-174 en F.C.M.A. Michiels, De Wet milieubeheer, 4e druk, Deventer 2002, pp. 213217.
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jectprocedures in andere wetten die meer soelaas lijken te bieden. Ik noem de
coördinatieregelingen die, geïnspireerd door die uit de Tracéwet, in het wetsvoorstel tot wijziging van de WRO worden voorgesteld. Dat stelsel komt er
grofweg gezegd op neer dat de te nemen besluiten met behoud van de bestaande
bevoegdheden gecoördineerd worden voorbereid en tegelijk bekend worden
gemaakt. De besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit
aangemerkt. Als de andere bestuursorganen te weinig medewerking verlenen,
kan het coördinerend bestuursorgaan zo nodig knopen doorhakken.34
Verder35 noem ik nog de mogelijkheid van het éne loket waar alle vergunningen
kunnen worden aangevraagd. Achter de schermen moet er dan voor worden gezorgd dat er tussen de diverse instanties voldoende coördinatie plaatsvindt. Problemen van de overheidsorganisatie worden zo geen last van de burger. Het is
een aantrekkelijke gedachte die wel van één ding uitgaat: achter het loket moet
het goed gaan en moet de aan de voorkant gesuggereerde integratie door een
geslaagde coördinatie waargemaakt kunnen worden. Zal dat lukken?
In de herijkingsbrief geven de bewindslieden aan dat zij op de lange termijn kiezen voor een samensmelting van de Wm, de WRO en de Woningwet.36 Dit
plan om te komen tot een omgevingswet is geen goed idee. Het onderwerp dat
deze wet zou moeten bestrijken, is te weinig samenhangend en ook niet goed
uitgekristalliseerd. Michiels, die een Centrum voor Omgevingsrecht leidt, komt
na een uitvoerige analyse tot dezelfde conclusie.37 Uit recent rechtsvergelijkend
onderzoek naar integratie in de buitenlandse milieuwetgeving blijkt dat zich in
geen van de onderzochte landen (België, Denemarken, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Zweden) ontwikkelingen in die richting voordoen.38 Veelzeggend
is dat dit ook niet het geval is in Zweden waar in 1999 een integraal milieuwetboek het licht zag.39
Nu een traject is gestart om de hele VROM-wetgeving te heroverwegen, lijkt
het echter een uitgelezen moment om de structuur van de huidige milieuwetgeving nog eens goed onder de loep te nemen. Bij een verdere integratie van de
milieuwetgeving is het zinvol om verder te gaan met het voltooien van het in
1993 gestarte bouwwerk van de Wm. Recentelijk zijn er zowel door Biezeveld40
34
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TK 2002-2003, 28 919, nrs. 1-2, artikelen 3.21-3.27. De mate waarin knopen kunnen worden doorgehakt verschilt en hangt af van het feit of het de gemeentelijke, de provinciale of de Rijkscoördinatieregeling betreft.
In de discussie zou ook moeten worden betrokken de door A.G. Bregman in een recente studie voor
de VROM-raad voorgestelde figuur van de verzamelvergunning. Zie daarover ook Koeman, a.w.
Herijkingsbrief, a.w., p. 15.
F.C.M.A. Michiels, 'De toekomst van de Omgevingswet', in: M.Lurks [e.a.] (red.), De grootste gemene deler, Deventer 2002, pp. 307-320. Ook Van Buuren, a.w., p. 101 en Koeman, a.w., wijzen
het voorstel radicaal van de hand.
Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Maastricht en Universiteit van Tilburg, Integratie Vergeleken: Buitenlandse milieuwetgeving als mogelijke inspiratie voor de Wet milieubeheer, ECWM
2003/17, Den Haag 2003.
Zie A. Nilsson, 'Environmental Law', in: M. Bogdan, Swedish Law in the New Millennium, Stockholm 2002, pp. 453-474; S. Rubenson, Miljöbalken. Den nye miljörätten, 3e druk, Stockholm 2002
en het rapport 'Integratie Vergeleken: Buitenlandse milieuwetgeving als mogelijke inspiratie voor de
Wet milieubeheer', a.w., pp. 137-149.
G.A. Biezeveld, a.w.
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als de ECWM41 voorstellen gedaan om de structuur van die wet te heroverwegen. Die voorstellen, die overigens nogal uiteenlopen, zouden kunnen bijdragen
aan een eenvoudiger en meer heldere opzet van de algemene milieuwetgeving.
Ze verdienen daarom in het kader van de herijking nadere overweging.
Conclusie
Vermindering van regelgeving spreekt aan. Het is dan ook begrijpelijk dat er van
veel kanten enthousiast op de herijking van de VROM-wetgeving is gereageerd.
Die omvat voor een deel ook zinvolle voorstellen. Zo valt de voorgenomen integratie van een aantal wetten (de Wet bodembescherming, de Wet inzake de
luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder) in de Wm toe te juichen. Ons stelsel van milieurecht wordt daardoor overzichtelijker. Hetzelfde geldt als er bijvoorbeeld in plaats van verschillende regelingen inzake asbest of de typekeuring
van motorvoertuigen, bromfietsen en uitlaatsystemen één regeling komt. En het
is ook zinnig om verder na te denken over de mogelijkheden van integratie of
coördinatie van vergunningen.
Toch is mijn eindoordeel over de herijkingsplannen in hun huidige vorm niet
gunstig. De herijking vindt plaats zonder dat een goede probleemanalyse is gemaakt en is te breed opgezet. Jarenlang zal de juridische milieu-infrastructuur
daardoor openliggen. Bezwaarlijk is vooral dat de centrale doelstelling diffuus is:
gaat het om het verbeteren van de milieuregelgeving of om het doorbreken van
de 'hindermacht' daarvan? Het is ronduit ongelukkig dat in persberichten en in
toespraken en interviews met de minister regelmatig gezegd wordt dat VROM
zich moet ontwikkelen van 'hindermacht tot ontwikkelingskracht'.42 Is het fair
om wetgeving tot bescherming van het milieu in dat perspectief te plaatsen?
Geen wonder dat de NEPROM ons al enthousiast meldt dat 'snoeien in regels de
woningproductie laat groeien'.43 Gelukkig lijkt in diverse passages in de herijkingsbrief voor het verbeteren van de wetgeving gekozen te worden, maar de
veel te sterke benadrukking van de noodzaak om administratieve lasten te verminderen valt daar niet goed mee te rijmen. Die moeten natuurlijk niet nodeloos
zwaar zijn, maar wordt het beperken daarvan niet te veel als een doel op zichzelf
gezien? Bij effectieve milieuwetgeving zijn zulke lasten nu eenmaal niet altijd te
vermijden. Voordat wij verder gaan op het pad van de herijking zou daarom helderheid moeten komen over de inzet van de operatie: gaat het om een streven
naar minder of naar betere regelgeving?

41

42

43

ECWM, Buitenlandse inspiratie voor de Wet milieubeheer, ECWM 2003/17, Den Haag 2003, pp.
11-12.
Zo zou dit volgens het Dossier Herijking, te raadplegen op de website van het ministerie, het doel van
de herijking zijn.
J. Fokkema en B. van der Gijp, 'Snoeien in regels laat woningproductie groeien', in: het themanummer van Milieu en Recht 2004/1, pp. 26-28.
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1.17 Over integraal besluiten en de
gemeente-ambtenaar in De Peel
(2004)
De roep om integraal bestuur
Het openbaar bestuur moet maatschappelijke problemen integraal aanpakken. De
bestuurlijke organisatie en het recht mogen daarbij niet in de weg staan. Integrale
wetten en besluiten verdienen daarom de voorkeur. Indien toch verschillende
wetten van toepassing of meerdere bestuursorganen bevoegd zijn, moeten de te
nemen besluiten zo veel mogelijk op elkaar aansluiten.
Deze eisen aan openbaar bestuur en recht zijn niet nieuw, maar worden dezer
dagen wederom en met veel stemverheffing naar voren gebracht. Als een burger
voor een project meer dan één vergunning nodig heeft, zou bijvoorbeeld met
één aanvraag, één voorbereidingsprocedure, één besluit van het bevoegde bestuursorgaan en één procedure voor de rechtsbescherming moeten kunnen worden volstaan. En als dat niet mogelijk is, zou de aanvraag in elk geval bij één loket moeten worden afgehandeld. Achter de schermen moet er dan maar voor
worden gezorgd dat er tussen de instanties voldoende coördinatie plaatsvindt.
Problemen van de overheidsorganisatie mogen niet een last van de burger worden.
De huidige regering heeft vrij vergaande plannen om aan deze roep om verandering tegemoet te komen. Zo wordt in het kader van de 'herijking van de
VROM-regelgeving' de invoering van een 'ontwikkelingsvergunning' bekeken.
Ook de introductie van een integrale 'omgevingswet' is al herhaaldelijk geopperd.
Dat zijn tot de verbeelding sprekende vergezichten. Het gaat om een vraagstuk
dat verdere doordenking verdient, want de kritiek op de verbrokkelde besluitvorming is voor een deel terecht. Bij het vinden van oplossingen stuiten we echter op een aantal lastige juridische vragen. Daarbij gaat het om het spanningsveld
tussen twee benaderingen. Aan de ene kant het streven naar algemene wetten
met algemene en vrij globale normen die binnen het wettelijke kader ruimte bieden voor een brede belangenafweging door bestuur en rechter. Het specialiteitsbeginsel vraagt daarentegen juist om specifieke en begrensde toedelingen van bevoegdheden aan het bestuur. Moet en wil de burger ook niet beschermd worden
tegen een overheid die over te algemene bevoegdheden beschikt en daardoor als
het ware zelf de norm kan stellen?
Hoe integraal kunnen wij denken?
Integratie van en in wetgeving is een complexe materie die al heel wat pennen in
beweging heeft gebracht. Door de bank genomen gaat het om theoretische beschouwingen hoe integrale besluitvorming vorm zou kunnen worden gegeven.
In deze bijdrage meld ik enkele opmerkelijke ervaringen opgedaan in een onderzoek dat ons Centrum voor wetgevingsvraagstukken in 2001-2002 deed in opdracht van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer. Ze laten zien dat aan de
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materie ook een hele andere kant zit die in het debat vaak over het hoofd wordt
gezien: hoe integraal kunnen en willen wij eigenlijk denken?
Het onderzoek ging over de rol die de Wet milieubeheer (Wm) speelt bij de bescherming van de natuur. Hoewel de bescherming van natuurgebieden en dieren plantensoorten al jaren onder de werkingssfeer van de wet valt, is het nooit de
bedoeling geweest dat de Wm ten aanzien van dit aspect een exclusieve rol zou
vervullen. Belangrijke functies zijn ook weggelegd voor de natuurbeschermingswetgeving (de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet) en de ruimtelijke planning op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Voor
een adequate natuurbescherming is het natuurlijk wel van belang dat deze wetten
samen een afdoende bescherming bieden. In de praktijk zijn er allerlei afstemmingsproblemen tussen de drie wetgevingscomplexen. Die klemmen des te meer
omdat bij de toepassing van de wetten ook steeds rekening moet worden gehouden met de Vogel- en de Habitatrichtlijn en internationale verdragen inzake natuurbescherming. Een goede afstemming vereist kennis van de Wm, van de natuurbeschermingswetgeving, van de ruimtelijke ordening en van het Europese en
internationale recht.
Ons onderzoek kende twee fasen. Op basis van de bestudering van bestaande
literatuur en jurisprudentie brachten we eerst de kracht en zwakten van de bestaande instrumenten uit de drie wetgevingscomplexen in kaart. Daarnaast beschreven we de eisen van het overigens vaak ook niet erg duidelijk richtinggevende Europese en internationale recht. Dat was een hele, maar vooral leuke
klus, die een staalkaart van mogelijkheden en probleemvelden opleverde die wij
in een workshop aan een goed geselecteerde groep materiedeskundigen voorlegden. Onze analyse werd door hen vrijwel geheel gedeeld. Eigenlijk waren we
daar niet zo blij mee. Het onderzoek had ook nog een omvangrijke empirische
component: bestudering van enkele cases en interviews met sleutelpersonen. Kon
dat nog veel nieuws opleveren als onze eerste analyses zo weinig tegenspraak uitlokten?
Sectoraal denken en tekort aan kennis
Onze veronderstelling was bezijden de waarheid. Eens te meer bleek de zin van
empirisch onderzoek. Onze eerdere conclusies werden ook in het praktijkonderzoek bevestigd, maar er volgden saillante aanvullingen. De problemen scholen
niet in de eerste plaats in tekortschietende wetgeving, in gebrekkige omzetting
van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen en in de beperkingen
van de bestaande instrumenten. Veel belangrijker was het gebrek aan kennis van
de te beschermen ecologische waarden en van de juridische eisen en mogelijkheden om op te treden.
Heel opvallend was dat er ondanks alle discussie onder politici, beleidsmakers en
wetenschappers over 'integratie' en 'omgevingsbeleid' in de praktijk op alle fronten nog altijd erg sectoraal of verkokerd wordt gedacht. Meestal wordt een van
de drie sporen, ruimtelijke ordening, natuurbescherming of milieubeheer, dominant geacht voor de bescherming van natuurwaarden. Er bestaat daardoor vaak
geen aandacht voor de vraag of er aanvullende bescherming in het andere spoor
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nodig en mogelijk is. Dat sectorale denken wordt voor een deel veroorzaakt door
verkokering en specialisatie in de ambtelijke organisatie.
Dat bestuursorganen nog altijd sectoraal denken, is wellicht geen groot nieuws.
Opmerkelijker is dat dit ook voor een belangrijk deel geldt voor de geïnterviewde milieuorganisaties. Bij de Vereniging Das en Boom, die grote kennis heeft van
het 'groene' spoor (de natuurbescherming), zei men weinig af te weten van de
mogelijkheden van de Wm. De Stichting Natuur en Milieu heeft daarentegen
een 'grijzere' (de bestrijding van de vervuiling door stoffen, producten en bedrijven) insteek. Kennis van alle drie de sporen (Wm, natuurbeschermingswetgeving
en de WRO) komt blijkens de interviews zelden voor. Ook deskundigen met
een zeer grote mate van kennis hebben die vaak ten aanzien van een of twee sporen. Voor een integraal overzicht zou men ook nog over kennis uit het vierde
spoor, het internationale en Europese recht, moeten beschikken. Dat is alles bij
elkaar erg veel. Mogen we zoveel kennis, zo'n integraal overzicht wel veronderstellen? Men kan zich nu eenmaal niet met alles tegelijk bezighouden en overal
wat vanaf weten.
Dat geldt zeker voor de lokale ambtenaar in een kleinere of middelgrote gemeente. Helder op mijn netvlies staat een interview dat wij bij een gemeente
afnamen in verband met de case 'De Groote Peel'. In grote openhartigheid werd
ons verteld hoe de vergunningverlening verlopen was in de al jarenlang slepende
zaak van een ammoniakuitstotende veehouderij die op vijftig meter afstand van
het beschermde natuurgebied is gelegen. Dat bij de vergunningverlening de wetgeving niet correct was toegepast, gaf men grif toe. Dat ook de Europese IPPCrichtlijn een rol had moeten spelen, liet men zich graag uitleggen. Men kende die
niet of nauwelijks. Met de richtlijn werd in elk geval geen rekening gehouden.
Men wist ook niet goed hoe dat zou moeten. Kennis van de Vogel- en de Habitatrichtlijn had men ook nauwelijks. Het begon de gemeente wat boven de pet te
gaan. De ministeries van VROM en LNV zouden veel meer aan voorlichting
moeten doen. Je moest het als gemeente allemaal zelf uitzoeken. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft bij vragen alleen algemene en
abstracte antwoorden. Men bleef het maar zo veel mogelijk doen zoals het altijd
al was gegaan. Ons in de schoenen van de ambtenaar van de gemeente met ongeveer 16.000 inwoners verplaatsend, konden we ons deze berusting goed voorstellen. Zeker bij een kleinere gemeente is het de vraag of wij mogen verwachten
dat zij in staat is de gevolgen van de complexe Europese regelgeving zelfstandig
te interpreteren naar de eigen situatie.
Perspectief
Moeten we de gedachte aan integrale wetten en besluiten nu maar opgeven? Dat
is op basis van één, zij het betrekkelijk groot onderzoek, een te snelle conclusie.
Maar het onderzoek laat zien dat integrale besluitvorming een veel weerbarstiger
onderwerp is dan vaak wordt aangenomen. Integraal beslissen veronderstelt afwegen op basis van veel kennis. Kunnen wij die pretentie wel altijd waarmaken?
Zijn bestuursorganen daartoe allemaal en ten aanzien van alle onderwerpen in
staat? De vraag stellen is haar haast beantwoorden. Moeten we zulke besluiten
maar niet overlaten aan een paar gespecialiseerde bestuursorganen? Provincies
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bijvoorbeeld wel, maar gemeenten niet? Of alleen aan zelfstandige bestuursorganen?
Als we in plaats van aparte besluiten waarin telkens één aspect aan bod komt,
gaan werken met één integraal besluit waarbij alle relevante belangen in één keer
tegen elkaar afgewogen worden, moet ook op het volgende worden gelet. Lopen
we dan niet het risico dat aan een van de deelaspecten wat minder aandacht geschonken zal worden dan voordien het geval was? Bij wijze van willekeurig gekozen voorbeeld: wel aandacht voor ruimtelijke-ordeningsaspecten, werkgelegenheid, het grijze milieu, maar niet, of in wat mindere mate, voor de bescherming van flora en fauna? Zo mag en moet het natuurlijk niet gaan bij integrale
besluitvorming. Als we investeren in hoogwaardige kennis en 'breed' denken en
ons bewust zijn van deze valkuil, behoeft dit scenario geen realiteit te worden.
Maar ons onderzoek liet zien dat ook deskundigen met een zeer grote mate van
kennis van zaken maar enkele aspecten overzagen. Voor naïef optimisme mag er
dus geen plaats zijn. Bij het verder doordenken van de mogelijkheden van integrale wetten en besluiten moet niet alleen de juridisch-technische kant, maar ook
de spankracht van de uitvoerders in het vizier worden gehouden.
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Hoofdstuk 2

Europa en het milieurecht

2.1 Over het grenzeloze milieuvraagstuk
in een Europa zonder grenzen
(1989)
Inleiding
De stroom van vervuilde internationale rivieren houdt geen halt bij landsgrenzen.
De uitstoot van zwaveldioxyden en stikstofoxyden van het ene land veroorzaakt
vaak schade in een ander land. Chemisch afval wordt met een verontrustend gemak over landsgrenzen getransporteerd. Het milieuvraagstuk is in veel opzichten
een grenzeloos vraagstuk. Kan het Europa zonder grenzen dit grenzeloze milieuvraagstuk adequaat aanpakken? Over die vraag zou ik vanmiddag willen spreken.
Meer een economische dan een milieugemeenschap
De Europese Gemeenschappen zijn eerst heel laat, en aanvankelijk wel heel
schuchter, een milieubeleid gaan voeren1. Pas sinds de wijzigingen die door de
Europese Akte2 in 1987 in het EEG-Verdrag zijn aangebracht, bestaat er een duidelijke juridische basis voor het voeren van dat beleid.
Die late en aarzelende totstandkoming van het milieubeleid kan worden verklaard door het feit dat de Europese Gemeenschappen primair zijn opgericht om
een gemeenschappelijk economisch beleid te realiseren. Ook nu nog zijn de Europese Gemeenschappen meer een economische dan een milieugemeenschap.
Illustratief is artikel 2 van het EEG-Verdrag, dat de taakstelling van de gemeenschap aangeeft. Op zichzelf zijn de doelstellingen vrij ruim omschreven: "de harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit en een
toenemende verbetering van de levensstandaard". Deze formulering sluit andere
taken dan de klassiek-economische als een vrij verkeer van goederen, personen,
diensten en kapitaal niet uit. Zo kon een nieuwe taak als de milieubescherming
op de Parijse Topconferentie van 1972 op de doelstelling 'gestadige en evenwichtige expansie' worden gebaseerd. Ook een schoon milieu is immers een
schaars goed en kan dientengevolge onder de doelstellingen van het verdrag
worden gebracht.3 Een probleem was evenwel dat artikel 2 twee economische
middelen noemt om de doelstellingen te bereiken, de instelling van een gemeenschappelijke markt en het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economisch beleid. Het totstandbrengen van een goed milieubeleid werd daardoor belemmerd. Aangezien voor het nemen van maatregelen geen expliciete juridische
1

2

3

Zie over de ontwikkeling van dit beleid o.a. Ida Koppen, The European Community's environment
policy, European University Institute, Florence. Working paper no 88/328, Florence 1988, en Eckard
Rehbinder en Richard Stewart, Environmental protection policy, Berlijn en New York 1985.
Zie daarover onder andere P.J.G. Kapteyn en P. VerLoren van Themaat, Inleiding tot het recht van
de Europese Gemeenschappen. 4e druk 1987, p. 429-433 en S.M. van Steenbergen, De Europese Akte, een overzicht, NJB 1988, p. 1367-1370.
Kapteyn/VerLoren van Themaat a.w., p. 55-56.

211

EUROPA EN HET MILIEURECHT

basis in het verdrag bestond, konden tegen milieumaatregelen voortdurend juridische bezwaren, gebaseerd op diverse artikelen uit het EEG-Verdrag, worden
aangevoerd. De milieumaatregelen werden wel steeds aan economische en mededingings-bepalingen getoetst, maar van het omgekeerde was geen sprake.4
Sinds de conferentie van 1972 zijn er vier milieu-actieprogramma's door de Europese Gemeenschappen opgesteld. Het eerste voor de periode 1973-1977, het
tweede voor 1977-1981, het derde voor 1982-1986 en het nu geldende voor de
periode 1987-1992.
Als uitvloeisel van deze actieprogramma's is een flink aantal juridische maatregelen genomen, waarvan de richtlijnen veruit het meest van belang zijn. Tot 1 september 1987 moest bij het totstandbrengen van die richtlijnen steeds de sluipweg
van artikel 100 of van artikel 235 van het verdrag worden gebruikt.5
Artikel 100 is het zgn. harmonisatie-artikel op grond waarvan wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die rechtstreeks van invloed zijn op de instelling en
werking van de gemeenschappelijke markt nader tot elkaar kunnen worden gebracht. Van rechtstreekse invloed is niet alleen sprake wanneer de betrokken
voorschriften rechtstreeks het marktgedrag bepalen, maar ook wanneer ze alleen
van invloed zijn op de concurrentiepositie van de betrokken ondernemingen. In
dit kader kunnen ook milieuvoorschriften worden geharmoniseerd.6 Aangezien
het daarbij niet alleen om concurrentie-overwegingen gaat, werden ze vaak mede
en soms uitsluitend op artikel 235 gebaseerd.
In het EEG-Verdrag zijn de bevoegdheden van de diverse organen vrij nauw
omschreven. Voor het geval dat zich in de praktijk toch een lacune in de bevoegdheden van de instellingen voordoet is, artikel 235 bedoeld. Op grond van
dat artikel kan de Raad, uitsluitend unaniem passende maatregelen nemen "indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om in het kader van
de gemeenschappelijke markt een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet".7
De geldigheid van de op deze basis genomen besluiten is regelmatig ter discussie
gesteld. Herhaaldelijk heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich moeten uitspreken over de juridische grondslag van milieumaatregelen.8
Kwam het Hof in zijn aanvankelijke jurisprudentie steeds tot de conclusie dat een
maatregel op basis van artikel 100 of 235 in het concrete geval gerechtvaardigd
was, in een arrest van 1985, zaak 240/83, inzake de geldigheid van een EG-richtlijn over de verwijdering van afgewerkte olie stelt het Hof onomwonden vast dat
4

5
6
7
8
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E.R. Klatte, Tien jaar Europees milieubeleid (1973-1983), Tijdschrift voor Milieu en Recht 1983. p.
298-312.
Zie Koppen a.w. en Rehbinder/Stewart a.w.
Kapteyn/VerLoren van Themaat a.w., p. 312-313.
Id. p. 82-85.
Zie Koppen a.w., p. 33-45.
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het beschermen van het milieu "een van de wezenlijke doelstellingen van de
Gemeenschap is".9
Richtlijnen
De tot stand gekomen richtlijnen hebben met name betrekking op waterverontreiniging, luchtverontreiniging en afvalstoffen. Verder zijn er richtlijnen ten aanzien van geluidhinder, bodembescherming, chemische stoffen en preparaten. Belangrijke richtlijnen zijn verder die inzake milieu-effectrapportage en de bekende
"Post-Seveso-richtlijn" ter voorkoming van grote industriële ongevallen. Het zou
te ver voeren hier uitgebreid op de richtlijnen in te gaan. Ik beperk me daarom
tot een enkel voorbeeld.
Op het gebied van de waterverontreiniging zijn er onder meer richtlijnen terzake
van de lozing van gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu en betreffende de
kwaliteit van het oppervlaktewater dat bestemd is voor drink-, zwem- en viswater. Al deze richtlijnen kennen kwaliteitseisen, de eerstgenoemde tevens emissienormen. Op het gebied van de luchtverontreiniging noem ik emissienormen die
gesteld zijn terzake van verontreinigde gassen bij motorvoertuigen of dieselmotoren. Verder zijn er richtlijnen over het zwavelgehalte in gasolie en het loodgehalte in benzine. Inmiddels zijn er ook enkele richtlijnen die luchtkwaliteitseisen
kennen onder andere ten aanzien van zwaveldioxyde.
Opvallend bij die richtijnen is dat sommige onderwerpen, zoals water en afval,
meer de nadruk hebben gekregen dan bij voorbeeld lucht of geluid.
Rehbinder die het EG-milieurecht en het EG-milieubeleid grondig heeft geanalyseerd wijst er evenwel op dat er ook bij afval geen sprake is van een regeling
van alle facetten van de problematiek. De richtlijnen hebben op enkele soorten
van afval betrekking, niet op alle.10 Deze onevenwichtigheden worden veroorzaakt door het ad hoc beleid dat de Europese Commissie voert ten aanzien van
het totstandbrengen van richtlijnen.
Moeizame totstandkoming
Veel richtlijnen zijn voorts als minimum- of kleinste gemene veelvoud oplossing
te beschouwen.11 Milieumaatregelen komen in de Europese Gemeenschappen
maar moeizaam tot stand. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, waarvan
verschil in inzicht over de mate van milieubescherming zonder meer de voornaamste is.12 Niet alle EG-lidstaten hebben milieubescherming even hoog in het
vaandel staan.
Dikwijls heeft dit tot gevolg dat na lang touwtrekken tot een compromis wordt
besloten, dat in de ogen van de meer vooruitstrevende landen (meestal de Duitse
Bondsrepubliek, Nederland en Denemarken) eigenlijk ver beneden de maat is.
9
10
11
12

Hof van Justitie EG 7 februari 1985, M en R 1986, nr. 31 m.nt. Jans.
Rehbinder/Stewart a.w., p. 203.
Id, a.w., p. 213.
Wanneer men het daarover in beginsel eens is, vormt de wijze waarop de materie geregeld zou moeten worden nogal eens een probleem. Uiteenlopende opvattingen daarover hangen meestal samen met
diversiteit in opzet van milieubeleid en milieurecht in de lidstaten.
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Met het voorgaande is niet gezegd dat de EG-richtlijnen zonder betekenis zouden zijn. Van enkele richtlijnen is zelfs een zeer positieve impuls op het milieurecht van alle lidstaten uitgegaan. Als voorbeeld kan de richtlijn met betrekking
tot het lozen van gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu worden genoemd.
Mede door die richtlijn kent de Nederlandse Wet verontreiniging oppervlaktewateren thans emissienormen en een stelsel van waterkwaliteitseisen, waardoor
een rationeler waterkwaliteitsbeheer mogelijk is geworden.13
Moeizame uitvoering
Komen milieumaatregelen moeizaam tot stand, ook aan de uitvoering schort
vaak het nodige. Bij de meeste richtlijnen heeft maar een enkel land tijdig de
vereiste besluiten ter implementatie van de richtlijn genomen. Anders dan u misschien verwacht had, is ook de rol van ons land niet onberispelijk.14
Tegen niet naleving van verdragsverplichtingen kan op zich wel worden opgetreden, maar de procedure is langdurig en echte sanctiemiddelen ontbreken. De
weg die gevolgd moet worden is die van een door de Commissie aangespannen
procedure van artikel 169 van het EEG-Verdrag wegens verdragsschending tegen
een der lidstaten.
De procedure draagt eerst een administratief karakter en dient ertoe om de lidstaat de kans te geven alsnog zijn verzuim te herstellen. Gebeurt dit niet dan kan
de Commissie de zaak aan het Hof van Justitie voorleggen dat verdragsschennis
vast kan stellen. Vooroordeling houdt evenwel alleen de verplichting in dat de
betrokken lidstaat moet doen wat hij allang behoorde te doen. Niet nakoming
van de uitspraak kan tot een nieuwe veroordeling leiden.15 Meer dan een
schandpaaleffect hebben de uitspraken van het Hof niet. In de praktijk is overigens een aantal landen -waaronder ook ons land- wegens niet naleving van milieurichtlijnen in het ongelijk gesteld.
In die procedures gaat het overigens louter over de vraag of de vereiste regelingen getroffen zijn. Een zeker zo brandende kwestie is of die regelgeving in de
praktijk ook wordt nageleefd. Wie iets weet van het niveau van naleving van de
Nederlandse milieuwetgeving kan hierover niet al te optimistisch zijn. De kwestie van de naleving in materiële zin valt echter buiten de competentie van het
Hof van Justitie.
Wijzigingen aangebracht bij de Europese Akte
Onze korte verkenning leidt tot de conclusie dat de EG-maatregelen in het algemeen van een laag niveau van milieubescherming uitgaan, dat de besluitvorming over het milieu traag en moeizaam tot stand komt en dat de vereiste implementatie van de uitgevaardigde richtlijnen te wensen overlaat. Is er aanleiding
te verwachten dat de wijzigingen die in 1987 bij de Europese Akte in het EEG13

14
15
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Verdrag zijn aangebracht een ommekeer zullen veroorzaken?
Wat betreft het milieu is de belangrijkste wijziging dat het milieubeleid op basis
van direct daarop toegesneden bepalingen kan geschieden.16
In het verdrag is een titel over 'Milieu' opgenomen (artikel 130R-130T). Daarin
wordt het doel van het milieubeleid omschreven en wordt aangegeven op basis
van welke beginselen opgetreden kan worden (preventie, bestrijding aan de bron
en de vervuiler betaalt). Artikel 130R, tweede lid voegt daar een interessant punt
aan toe: milieubeschermingseisen vormen een bestanddeel van de andere takken
van het gemeenschapsbeleid. Dit integratiebeginsel houdt minimaal in -erg
scherp omlijst is het niet- dat milieubeschermingsaspecten steeds in overweging
moeten worden genomen wanneer besluitvorming in het kader van andere beleidsterreinen, zoals bij voorbeeld landbouw-, mededingings-, economisch, sociaal of vervoersbeleid plaats vindt.
Artikel 130R, vierde lid vermeldt het subsidiariteitsbeginsel: de gemeenschap
treedt slechts op wanneer de milieudoelstellingen beter op gemeenschapsniveau
dan op het niveau van de lidstaten afzonderlijk kunnen worden verwezenlijkt.
Daarmee wordt een bestaande praktijk in het verdrag vastgelegd. Erg gelukkig
behoeven we daar niet mee te zijn. Hoewel ook de strekking van het subsidiariteitsbeginsel nogal onbepaald is, mag niet verwacht worden dat dit beginsel de
krappe marges van het milieubeleid zal verbreden.17
Besluitvorming over milieuzaken geschiedt ingevolge artikel 130S in beginsel bij
eenparigheid van stemmen. Er kan echter door de Raad bij eenparigheid van
stemmen(!) - worden besloten dat bepaalde besluiten met een gekwalificeerde
meerderheid van stemmen zullen worden genomen. Tenslotte bepaalt artikel
130T dat strengere nationale maatregelen mogen worden gehandhaafd of getroffen, mits ze niet in strijd komen met het verdrag.
In het herziene verdrag is er ook een heel ander artikel op basis waarvan milieumaatregelen kunnen worden genomen, nl. artikel 100A dat met het oog op de
voltooiing van de interne markt aan het harmonisatieartikel 100 is toegevoegd.
Besluitvorming op basis van artikel 100A gebeurt in het algemeen bij gekwalificeerde meerderheid.
Opvallend is dat artikel 100A, derde lid, bepaalt dat de Commissie bij het doen
van voorstellen op het gebied van onder andere het milieu van een hoog beschermingsniveau uit moet gaan. Hoewel de betekenis van dit artikel niet geheel
duidelijk is, valt op dat in dit artikel in tegenstelling tot artikel 130R, vierde lid
16

17

Voor uitgebreidere beschouwingen zie men onder andere Marcel Berk en Geert van der Klis, De
gevolgen van de Europese Akte voor het Europese milieubeleid en het milieubeleid van de LidStaten, Ars Aequi 1988, p. 731-738, J.H. Jans. Recente ontwikkelingen in het Europese milieurecht,
Tijdschrift voor Milieu en Recht 1988, p. 166-174. I.J. Koppen, De Europese Akte als Grondwet van
het milieubeleid van de Europese Gemeenschappen, SEW 1988, p. 624-637, Ludwig Krämer, The
single European Act and environment protection: reflections on several new provisions in Community law, Common Market Law Review 1987, p. 659-688, Pascale Kromarek, The Single European
Act and the environment, European Environment Review 1986, p. 11-14 en Kapteyn/VerLoren van
Themaat a.w., p. 429-433.
Buiten beschouwing laat ik artikel 130R. vijfde lid. dat de Gemeenschap een uitdrukkelijke bevoegdheid geeft om externe betrekkingen aan te knopen met derde landen en internationale organisaties.
Zie daarvoor Jans a.w., p. 169 en Koppen a.w., p. 629-630.
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(het subsidiariteitsbeginsel) wel van een hoog beschermingsniveau wordt uitgegaan.
Een belangrijke bepaling is artikeI 100A, vierde lid, dat het meest controversiële
artikel van de Europese Akte is genoemd. Anders dan bij harmonisatiemaatregelen op basis van artikel 100, bestaat er na harmonisatie op basis van artikel 100A
de mogelijkheid voor een lidstaat om noodzakelijke nationale bepalingen, die
hun rechtvaardiging vinden in de bescherming van het milieu, te blijven toepassen.
Over de interpretatie van dit artikel is er nogal wat verschil van mening. Ik kan
er vanmiddag niet op ingaan. Dat geldt ook voor enkele andere bepalingen zoals
het eerdergenoemde subsidiariteitsbeginsel (artikel 130R, vierde lid). Het geldt
eveneens voor de vraag welke milieumaatregelen op basis van artikel 100A en
welke op basis van artikel 130R e.v. moeten worden genomen. Die vraag is vanwege het verschil in besluitvormingsprocedure van belang. Bij artikel 100A is
immers een gekwalificeerde meerderheid van stemmen nodig, terwijl artikel
130R in beginsel eenparigheid vereist.18 In het algemeen moet worden geconstateerd dat de regeling van de artikelen 130R e.v. en 100A door introductie van
weinig precieze beginselen en bepalingen op veel punten vragen oproept. Het is
te hopen dat het Hof van Justitie spoedig in de gelegenheid zal zijn om uit te
maken wat hier rechtens is.
Hoe nu verder?
Uit de summiere opsomming van de bepalingen over het milieu blijkt dat de Europese Akte geen spectaculaire wijziging heeft gebracht. Het gaat voornamelijk
om een bevestiging van een doorbraak die al op basis van de artikelen 100 en
vooral 235 tot stand was gekomen. Maar er zijn lichte aanzetten tot een vernieuwing te bespeuren. Van belang is naar mijn mening vooral dat in artikel
100A ten aanzien van de verwezenlijking van de interne markt duidelijk is gemaakt dat economische doeleinden voortaan alleen met inachtneming van milieu-eisen kunnen worden bereik.19
Maar hoewel er nu een degelijke formele grondslag voor het milieubeleid is, zijn
er weinig signalen dat het milieu inmiddels ook daadwerkelijk die aandacht in
het beleid krijgt die het op basis van de geciteerde verdragsbepalingen zou moeten hebben. In een opiniebijdrage van enkele dagen geleden in de Volkskrant
spreekt Van den Biggelaar, Directeur van de Stichting Natuur en Milieu, over
fraaie uitgangspunten die in de praktijk niet meer dan lippendienst blijken te
zijn.20

18
19

20
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Voor een bespreking van die vragen zie men de in noot 16 genoemde literatuur.
Minder gelukkig is overigens dat milieubescherming niet als doelstelling in artikel 2 van het EEGVerdrag is opgenomen. Zie Berk en v.d. Klis, a.w., p. 737.
Europees milieubeleid vooral lippendienst, De Volkskrant 2 november 1988.

2.1 OVER HET GRENZELOZE MILIEUVRAAGSTUK IN EEN EUROPA ZONDER GRENZEN (1989)

Ik vrees dat hij op zijn minst voor een deel gelijk heeft. De EEG als economische
gemeenschap dendert voort, als milieugemeenschap blijft ze ver achter. In het
inmiddels befaamd geworden witboek inzake de voltooiing van de interne markt
wordt aan het milieu-aspect nauwelijks aandacht geschonken.21
Ook los daarvan moet worden geconstateerd dat men het over noodzakelijke
milieu-eisen maar niet eens wordt. Maatregelen, zoals bij voorbeeld het stellen
van strengere eisen aan de uitworp van verontreinigende uitlaatgassen van personenauto's met een cilinderinhoud van 2 L of minder, wil men maar niet uitvaardigen. In de Verenigde Staten van Amerika zijn zulke eisen echter al sinds 1983
van toepassing.22
Dat stelt ons voor lastige vragen en dilemma's. Bij milieumaatregelen die wij op
nationaal niveau zouden willen nemen, zullen we ons steeds moeten afvragen of
ze wel verenigbaar zijn met de eisen die het EEG-Verdrag, bij voorbeeld (artikel
30) ter zake van het vrije verkeer van goederen stelt. Die vraag is niet nieuw,23
maar ze gaat meer klemmen naar mate de interne markt verder gerealiseerd zal
zijn.
Ook deze vraag kan ik vanmiddag slechts aanstippen. Ik zou echter willen wijzen
op een op 20 september van dit jaar door het Hof van Justitie gewezen arrest dat
van veel belang is. In 1984 is in Denemarken bij wet bepaald dat retourverpakking voor emballage van bier- en frisdranken verplicht is. Dat betekent in feite
met name dat blikjes niet toegestaan zijn. De Commissie achtte deze regeling in
strijd met artikel 30 van het EEG- Verdrag, omdat ongeoorloofde handelsbelemmeringen voor buitenlandse producenten zouden worden opgeworpen. De
Commissie maakte daarom op basis van artikel 169 van het EEG-Verdrag een
zaak tegen het Koninkrijk Denemarken bij het Hof van Justitie aanhangig. In
overweging 9 van dit arrest spreekt het Hof voor de eerste keer nadrukkelijk uit
dat milieubescherming behoort tot de dwingende eisen, op basis waarvan de toepassing van artikel 30 van het verdrag kan worden beperkt".24 In het arrest wordt
vervolgens overigens nog eens onderstreept dat een toelaatbare beperking niet
verder mag gaan dan strikt nodig is om het te beschermen doel te bereiken. Is
daarmee door het Hof een algemeen kader gegeven, voor het overige zal de beantwoording van onze vraag afhangen van de omstandigheden van het geval dat
voor ligt. Belangrijke gegevens zullen onder meer zijn of er richtlijnen met betrekking tot de desbetreffende materie zijn uitgevaardigd en zo ja, of zij uitputtend bedoeld zijn of niet.
Wanneer wij in een bepaald geval willen kiezen voor het totstandbrengen of het
handhaven van een verdergaande regelgeving, zullen we echter steeds in de gaten
moeten houden in hoeverre daardoor aan onze onderhandelingspositie in Brussel
bij het pleiten voor richtlijnen met een hoog beschermingsniveau afbreuk kan
21

22

23

24

Kritisch daarover staatssecretaris Van Rooy in een toespraak op een congres te Veldhoven op 17 januari 1989. Zie de Staatscourant van die dag.
Voor deze eisen en de terzake van uitlaatgassen door de EEG uitgevaardigde richtlijnen zie men TK
1988-1989, 20968, nr. 3.
Voor een beschouwing over dit vraagstuk voordat de wijziging bij de Europese Akte was aangebracht.
zie men R.H. Donkers. Het EEG milieurecht, Vereniging voor Milieurecht 1984-2, Zwolle 1984, p.
10-13.
Hof van Justitie EG 20 september 1988. zaak 302/86, M en R, nr. 16, m.n.t. Van den Berg en Leopold.
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worden gedaan.25 Ondanks het niet zo rooskleurige beeld mogen we immers niet
in defaitisme vervallen. Een stapje vooruit op Europees niveau is in veel gevallen
te prefereren boven een kloeken Nederlandse hinkstapsprong. Bovendien moet
er op Europees gebied iets gebeuren. In een economische gemeenschap kan toch
niet zo achteloos voorbij worden gegaan aan het prijskaartje van de milieuaantasting?
Of om het met een inmiddels gevleugelde uitspraak van de socioloog Schuyt te
zeggen: het kan toch niet de bedoeling zijn dat het Europa zonder grenzen ook
een Europa zonder bossen zal zijn?

25
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Daarmee is niet gezegd dat we niet een enkele keer voor de muziek uit zouden mogen lopen. Voor
een recent voorbeeld zie men de Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na
1988. Voor de achtergronden van deze wet, zie men TK 1988-1989,20 968 nr. 3. De Commissie van
de Gemeenschappen heeft tegen ons land vanwege deze wet die volgens haar een inbreuk zou vormen
op zowel artikel 30 als artikel 93, tweede lid, een procedure wegens verdragsschennis aangespannen.
N.B. Bij het corrigeren van de drukproeven (april 1989) is het beeld gewijzigd. De Commissie heeft
de procedure op basis van artikel 93, tweede lid, ingetrokken. NRC/Handelsblad van 6 april 1989
brengt voorts het bericht dat de Commissie het voorstel wil doen om vanaf 1993 de Amerikaanse
normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen in uitlaatgassen ook op Europees niveau in te voeren.

2.2 Subsidiariteit en het Europese milieurecht
(1995)
CO-AUTEUR: J.M. VERSCHUUREN

1. Inleiding
Het subsidiariteitsbeginsel is voor het Europees milieurecht geen nieuw beginsel,
maar is al in 1987 bij de Europese Akte opgenomen in het Verdrag. Zelfs vóór
die tijd is het als ongeschreven beginsel in het Europees milieurecht gehanteerd.
Gezien de doelstelling van deze bundel om meer duidelijkheid te verkrijgen over
de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel voor de verhouding tussen Europese
Unie en lidstaten, kan de ervaring die in het milieurecht reeds is opgedaan met
dit beginsel nuttig zijn.
Nadat eerst in paragraaf twee de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel in het
Europees milieurecht tot aan het Verdrag van Maastricht wordt geanalyseerd, zal
in paragraaf drie onderzocht moeten worden in hoeverre het subsidiariteitsbeginsel zoals dat in 1987 is opgenomen in artikel 130R, vierde lid, EEG, afwijkt van
de formulering van het nieuwe artikel 3B, tweede zin, EG. De formuleringen
stemmen immers niet exact overeen, en het is niet uitgesloten dat men met beide
bepalingen een wat andere betekenis voor ogen heeft gehad.
Na deze wat algemenere beschouwingen zullen we voor een aantal concrete Europese milieurichtlijnen bekijken in hoeverre het hierin gereguleerde inderdaad
op EG-niveau geregeld had moeten worden en wat de gevolgen zijn voor de
verhouding tussen EU- en lidstaten op het onderhavige terrein. We hebben enkele representatieve richtlijnen geselecteerd (dwars door het EU-milieurecht
heen), waarbij we vooraf geprobeerd hebben om zowel richtlijnen te onderzoeken waarvan op het eerste gezicht duidelijk is dat deze in overeenstemming zijn
met de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel, als enkele waarvan duidelijk lijkt
dat dat niet het geval is, en enkele die als grensgevallen beschouwd zou kunnen
worden. In de laatste paragraaf kunnen dan conclusies getrokken worden rond de
vraag naar de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel voor het Europees milieurecht èn voor het nationale milieurecht, voor zover dat een uitwerking is van
EU-recht.
2. De betekenis van het subsidiariteitsbeginsel in het Europees milieurecht tot aan het Verdrag van Maastricht
Voor de inwerkingtreding van de Europese Akte fungeerde artikel 235 als een
subsidiariteitsbeginsel avant la lettre. Milieubescherming werd als een ongeschreven doelstelling van de EEG gezien1 en daarmee verklaarde het Hof van Jusititie
1

Tijdens een topconferentie in 1972 wordt door staatshoofden en regeringsleiders vastgesteld dat milieubescherming een onlosmakelijk onderdeel vormt van het Europees economisch beleid, Bull. EG
10-1972, p. 15. Zie ook de verklaring van de Raad bij het presenteren van het Eerste Milieu Aktieprogramma, Pb. EG 1973, nr. C112, p. 1.
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van de Europese Gemeenschappen, later van de Europese Unie (HvJEU) zich
akkoord met het nemen van milieumaatregelen op basis van dit restartikel, ook al
gaan deze maatregelen verder dan enkel de harmonisatie van de interne markt.2
Bij een beroep op artikel 235 moest echter wel steeds worden aangetoond dat
EU-optreden noodzakelijk was, zodat gezegd kan worden dat opneming van het
subsidiariteitsbeginsel bij de Europese Akte slechts codificatie was van bestaand
gebruik.3
Als op 1 juli 1987 de wijzigingen in het EEG-Verdrag, aangebracht bij de Europese Akte, in werking treden, wordt het subsidiariteitsbeginsel expliciet tot uitgangspunt van het Europees milieubeleid verheven, echter alleen voor zover het
richtlijnen betreft genomen op basis van artikel 130S. Zoals bekend kunnen ook
op basis van de artikel 100A richtlijnen worden vastgesteld die het milieu mede
kunnen beschermen.4
Artikel 130R, vierde lid, EEG luidde als volgt:
'Op milieugebied treedt de Gemeenschap op wanneer de in het eerste lid vermelde
doelstellingen (behoud, bescherming en verbetering van het milieu, bescherming van
de gezondheid van de mens en zorg voor een behoedzaam en rationeel gebruik van
natuurlijke hulpbronnen, PG/JV) beter op het niveau van de Gemeenschap dan op
dat van de Lid-Staten afzonderlijk kunnen worden verwezenlijkt (...)'.

De nadruk wordt dus gelegd op het bereiken van de doelstellingen. Indien het
behoud, de bescherming of de verbetering van het milieu, beter gewaarborgd is
door communautair optreden dan door nationaal optreden, dàn is plaats voor
nieuw secundair EU-recht. Hiermee wordt een positieve benadering gekozen:
voorop staat de verbetering van de kwaliteit van het milieu, daarnaar moet de
EU streven. Brinkhorst leidt hieruit zelfs een plicht van de EU af: als de beste
milieubescherming (wat doelmatigheid en effectiviteit betreft) bereikt kan worden door Unie-optreden, dan móet de EU maatregelen treffen en mag zij dit niet
overlaten aan de lidstaten.5
Ook uit artikel 130T, de bepaling die verdergaand nationaal milieubeleid mogelijk maakt, voor zover dat in overeenstemming is met het Verdrag, kan een vorm
van subsidiariteit worden afgeleid: lidstaten mogen een eigen beleid voeren, mits
daarbij de EU-normen als minimumnormen gehanteerd worden.
Een soortgelijke betekenis van subsidiariteit klinkt ook door in artikel 100A EG.
Op basis van deze bepaling worden richtlijnen vastgesteld die in hoofdzaak bedoeld zijn om de werking van de interne markt te bevorderen. Als met een richtlijn zowel de bescherming van het milieu als het bevorderen van de interne
markt beoogd zijn, dan moet in principe artikel 100A als rechtsbasis genomen
2

3

4

5
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HvJEG 7 februari 1985, zaak 240/83 (ABDHU), JUL 1985,531 en M en R 1986/5, p. 155 (m.nt.
Jans)
P.C. Gilhuis, Over het grenzeloze milieuvraagstuk in een Europa zonder grenzen, in: A.A. Franken/P.C. Gilhuis/J.A.F. Peters (red.), Themis en Europa, Zwolle 1989, pp. 273/281.
Vóór de Europese Akte waren het resp. art. 235 en 100 EEG waarop milieumaatregelen gebaseerd
waren. De nadruk in deze bijdrage ligt op richtlijnen, daar op milieugebied 90% van de EGmaatregelen in de vorm van een richtlijn wordt gegeven (L.J. Brinkhorst, Subsidiariteit en milieu in de
Europese Gemeenschap, inaugurale rede Rijksuniversiteit Leiden 1992, p. 13, en zie ook hieronder).
L.J. Brinkhorst, a.w. 1992, p. 7.

2.2 SUBSIDIARITEIT EN HET EUROPESE MILIEURECHT (1995)

worden.6 Eén van de problemen die zich voordoet bij deze harmonisatie, is het
verschil in beschermingsniveau in de verschillende lidstaten. Nationale milieumaatregelen kunnen immers van invloed zijn op de concurrentiepositie van de
bedrijven in het betreffende land. Strenge milieunormen in een bepaalde sector
kunnen bijvoorbeeld leiden tot hogere prijzen of tot overplaatsing van de productie naar landen met minder strenge normen.
Door in artikel 100A, derde lid, te eisen dat wordt uitgegaan van een hoog beschermingsniveau wordt door het vaststellen van richtlijnen een soort van minimum-bescherming vereist: in alle lidstaten moet aan dezelfde basisnormen voldaan worden. Toch wordt hier nog ruimte gelaten voor verdergaand nationaal
milieubeleid, want volgens het vierde lid kàn een lidstaat een verdergaande maatregel treffen als dat nodig is voor de bescherming van het milieu. Deze maatregel
moet gemeld worden aan de
Commissie, die hem vervolgens onderwerpt aan de vraag of geen sprake is van
willekeurige discriminatie of verkapte handelsbelemmering.7
Ook uit het feit dat op milieugebied meestal voor het instrument van de richtlijn
wordt gekozen wordt wel afgeleid dat subsidiariteit een grote rol speelt in het
Europees milieubeleid. Richtlijnen laten immers per definitie vrijheid aan lidstaten om zelf te bepalen hoe het resultaat dat de EU beoogt, wordt bereikt.8 Daartegen is in te brengen dat de verschillen tussen sommige richtlijnen en verordeningen op dit punt miniem zijn. Sevenster concludeert dat het onderscheid in
praktijk en rechtspraak geen rol van betekenis speelt.9
We zien op milieugebied een toename van het aantal verordeningen, vaak met
uitputtende regelingen of met belangrijke basisvoorzieningen als bijvoorbeeld een
openbaarheidsregeling voor milieurelevante besluiten. Enige invloed van het subsidiariteitsbeginsel in deze ontwikkeling is moeilijk te bespeuren. Afgewacht
moet worden of een toenemende toetsing aan het (nieuwe) subsidiariteitsbeginsel
tot een nog veelvuldiger gebruik van het instrument van de richtlijn zal leiden.
Het vroegere artikel 130R, vierde lid, heeft in ieder geval niet deze invloed gehad.10

6

7

8
9
10

Aldus HvJEG 11 juni 1991 (zaak C-300/89), M en R 1991, p. 686 (titaandioxide). Als de primaire
doelstelling milieubescherming is, dan is art. 130S de aangewezen rechtsgrondslag. Zie over de rechtsbasis uitgebreid: R. Barents, Milieu en interne markt, SEW 1993/1, pp. 5/29. Sinds HvJEG 17 maart
1993 (zaak C-155/91), M en R 1993, p. 582 (afvalstoffen), is echter enige onduidelijkheid ontstaan:
per richtlijn moet bekeken worden wat het hoofddoel is. Het hoofddoel van de richtlijn bepaalt de
rechtsgrondslag.
In de literatuur wordt een discussie gevoerd over de eisen waaraan voldaan moet zijn wil een lidstaat
zich op art. 100A, vierde lid kunnen beroepen. Zo wordt door sommigen als eis gesteld dat de betrokken lidstaat moet hebben tegengestemd of een voorbehoud moet hebben gemaakt in de Raad.
Zie voor een uitgebreide bespreking: H. Sevenster, Milieubeleid en gemeenschapsrecht (diss.), Deventer 1992, pp. 242 e.v.
L.J. Brinkhorst, a.w., pp. 13/14.
H. Sevenster, a.w. (noot 7), p. 23.
H. Sevenster, a.w. (noot 7), pp. 23/24.
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Het zal duidelijk zijn dat vooral wanneer richtlijnen hun grondslag vinden in artikel 130S de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel het grootst is.11 Welke is
die betekenis dan?
Eén van de kenmerken van de milieuproblematiek is dat deze zich op verschillende schaalniveaus voordoet. Het eerste Nationaal milieubeleidsplan geeft dat
duidelijk weer door de milieuproblemen onder te verdelen in problemen die zich
op lokaal niveau voordoen (geluidhinder, bodemverontreiniging), problemen
met regionale effecten (afvalstoffen, verzuring door ammoniakuitstoot uit intensieve veehouderijen), problemen op fluviaal niveau (verontreiniging van/via de
rivieren), problemen op continentaal niveau (verzuring in Noordwest- en Midden-Europa, straling als gevolg van het ongeluk in Tsjernobyl) en zelfs op mondiaal niveau (dunner worden van de ozonlaag, klimaatveranderingen).12
Dit heeft uiteraard gevolgen voor de wijze van regulering en vooral ook voor het
overheidsniveau waarop het probleem moet worden aangepakt. Lokale stankhinder kan het best in een door het betrokken gemeentebestuur af te geven vergunning worden aangepakt, maar terugdringing van het gebruik van CFK's om afbraak van de ozonlaag tegen te gaan moet op mondiaal niveau geregeld worden,
omdat een gemeentelijke verordening waarin het gebruik van koelkasten waarin
CFK's zijn verwerkt wordt verboden, niet bijdraagt aan de oplossing van het
probleem. Dit is alleen anders indien op mondiaal niveau afspraken zijn gemaakt,
die dan eventueel vervolgens wel door gemeentebesturen kunnen moeten worden uitgevoerd. Op dit onderscheid tussen het regelgevings- en uitvoeringsniveau komen we later nog terug.
Tegen deze achtergrond moet opneming van het subsidiariteitsbeginsel in artikel
130R gezien worden. In veel Europese beleidsstukken (zelfs al in het Eerste Milieu Actieprogramma uit 1973) wordt benadrukt dat de EU milieumaatregelen
moet nemen om te voorkomen dat op een te laag niveau regels worden gesteld
die daarom te weinig effectief zijn of zelfs schadelijk kunnen zijn.13 Hier hebben
we het belangrijkste richtsnoer te pakken voor de vraag wanneer de Unie moet
optreden. De Unie moet activiteiten met gevolgen voor het milieu reguleren,
voor zover die gevolgen zich op fluviaal of continentaal niveau manifesteren. Het
gaat dan om grensoverschrijdende milieuproblemen.
Daarnaast wordt doorgaans een aantal andere betekenissen aan artikel 130R,
vierde lid, gegeven, die niet alleen voortvloeien uit het feit dat Unieoptreden
'beter' is voor het milieu, maar ook uit het feit dat zulks effectiever is.14 Zo kan
het bestuurlijk gezien effectiever zijn om op EU-niveau regels te geven, en kan
EU-optreden aanzienlijke schaalvoordelen geven of kan EU-optreden beter zijn
11

12
13

14
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De mogelijkheid dat het subsidiariteitsbeginsel via het integratiebeginsel voor alle milieubeleid zou
gelden wordt doorgaans ontkent, zie H. Sevenster, a.w. (noot 7), p. 134 . Volgens Brinkhorst blijkt
uit de sterke voorkeur van de Raad voor het nemen van artikel 130S als grondslag, het belang dat de
Raad toekent aan het subsidiariteitsbeginsel. De Raad zou vaak, nadat overeenstemming bereikt is
over de inhoud van een richtlijn, deze, in afwijking van het voorstel van de Commissie, conform artikel 130S vaststellen. A.w., p. 11.
Nationaal milieubeleidsplan, TK 1988-1989, 21 137, nrs. 102.
Aldus het Vierde Milieu Actieprogramma. Zie het overzicht dat Sevenster geeft, a.w. (noot 7), pp.
135/136.
Sevenster zet alle betekenissen die af te leiden zijn uit historische context, literatuur en secundaire
regelgeving op een rijtje, a.w. (noot 7), pp. 138/140.
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omdat enkele lidstaten niet bereid zijn om de noodzakelijke maatregelen te treffen. Terecht merkt Sevenster op dat dergelijke doelstellingen ook al voor de Europese Akte golden,15 en men kan zich afvragen of al deze betekenissen wel
voortkomen uit artikel 130R, vierde lid, nu ze niet bijzonder zijn voor het milieubeleid.
Ditzelfde geldt voor de hierboven genoemde opheffing van verschillen in beschermingsniveau, met als doel het wegnemen van handelsbelemmeringen en het
tegengaan van concurrentiedistorsies . Dit lijkt ons geen doelstelling die voortkomt uit het subsidiariteitsbeginsel zoals dat is opgenomen in artikel 130R, maar
meer een algemene doelstelling van de EU die vooral speelt bij milieurichtlijnen
genomen op basis van artikel 100A. Dit alles is echter iets anders na inwerkingtreding van de wijzigingen die bij het Verdrag van Maastricht zijn aangebracht
(zie § 3). Het subsidiariteitsbeginsel krijgt, in een wat andere vorm, dan immers
betekenis voor het hele communautaire recht.
De juridische betekenis van het subsidiariteitsbeginsel zoals dat is opgenomen in
artikel 130R, vierde lid, is beperkt. Er gaat van het beginsel vooral een politieke
kracht uit en het lijkt niet goed mogelijk om besluiten van de Unie aan het Hof
voor te leggen wegens vermeende strijd met het subsidiariteitsbeginsel, al wordt
dit niet door iedereen uitgesloten.16
Hiermee is de betekenis van het oude artikel 130R, vierde lid, omlijnd. We hebben vastgesteld dat deze vooral gelegen is in de bevoegdhedenverdeling tussen
Unie en lidstaten. Interessant is nu om te bezien in hoeverre deze betekenis ook
terug te vinden is in artikel 3B, tweede zin, van het nieuwe EU-Verdrag. Nu het
beginsel met het Verdrag van Maastricht tot de fundamenten van het EU-recht is
gaan behoren, is het niet denkbeeldig dat hierdoor de betekenis en de rechtskracht van het subsidiariteitsbeginsel veranderd is.
3. Subsidiariteit en subsidiariteit: artikel 130R, vierde lid (oud) versus
artikel 3B, tweede zin
Tegenover de positieve benadering van artikel 130R (oud), waarbij de nadruk
wordt gelegd op de effectiviteit ten aanzien van het te bereiken doel (bescherming van het milieu), staat de behoudende benadering van het op 1 november
1993 in werking getreden artikel 3B, tweede zin,17 luidend:

15

16

17

A.w. (noot 7), p. 141. Zie in gelijke zin: J.H. Jans, Europees milieurecht in Nederland, Groningen
1991, p. 24.
Jans ziet dit slechts gebeuren in zeer uitzonderlijke situaties, a.w., p. 21, terwijl Sevenster, a.w. (noot
7), p. 109, meer juridische invloed toekent aan beginselen. Anders: L. Krämer, EEC Treaty and environmental protection, London 1990, pp. 64/65 en L.A. Geelhoed, Het subsidiariteitsbeginsel : een
communautair principe? , SEW 1991, p. 434. Zie in het algemeen over de rechtskracht van beginselen
van artikel l30R, H. Sevenster, a.w., pp. 105/109.
Hier zal alleen aandacht besteed worden aan het subsidiariteitsbegjnsel in strikt juridische zin, en niet
aan de beide andere onderdelen van art. 3B, te weten het beginsel van de toekenning van bevoegdheden (art. 3B, eerste zin) en het proportionaliteitsbeginsel (art. 3B, derde zin). De Europese Raad in
Edinburgh had de neiging om deze drie elementen samen als het subsidiariteitsbeginsel te betitelen, zie
Bull. EG 12-1992, p. 14.
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'Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de Gemeenschap, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voor zover de
doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de Lid-Staten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het
overwogen optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt.'

Een eerste opvallend verschil met het oude artikel 130R, vierde lid, is dat het
primaat niet meer bij de Unie ligt (de Gemeenschap c.q. Unie moet optreden
indien. . .), maar bij de lidstaten. Pas als die niet voldoende, in staat zijn om milieubeschermingsmaatregelen te nemen, dan is er plaats voor EU-optreden.18
Verder lijkt op het eerste gezicht de nadruk op het noodzakelijkheidscriterium te
liggen: bepaalde doelstellingen kúnnen alleen door communautair optreden worden verwezenlijkt. Door echter dit criterium meteen te koppelen aan omvang en
gevolgen van het optreden, en bovendien te stellen dat de Unie ook kan optreden als lidstaten 'niet voldoende' het onderhavige probleem kunnen aanpakken,
wordt het criterium dermate versoepeld dat in feite ook de hierboven genoemde
betekenissen van het oude artikel 130R, vierde lid, eronder vallen.19
Nog steeds is optreden van de EU gewenst bij milieuproblemen met grensoverschrijdende effecten, wanneer dat doelmatiger en effectiever is ter bereiking van
de doelstelling van de bescherming van het milieu (schaalvergroting) en wanneer
dat nodig is om handelsbelemmeringen weg te nemen of te voorkomen. Doordat
het subsidiariteitsbeginsel nu voor het hele communautaire recht geldt, staat dit
laatste punt wat meer op de voorgrond, maar hierboven zagen we dat het ook
onder artikel 100A al enige betekenis genoot.
Volgens Brinkhorst wordt de inhoud van het subsidiariteitsbeginsel mede bepaald
door het in het tweede lid van het nieuwe artikel 130R opgenomen voorzorgsbeginsel en het integratiebeginsel.20 Het voorzorgsbeginsel, dat één van de belangrijkste beginselen van het (internationaal) milieurecht aan het worden is,
houdt in dat milieumaatregelen tijdig moeten worden genomen. Maatregelen
moeten genomen worden om milieuschade te voorkómen (het preventiebeginsel), maar deze moeten ook reeds genomen worden vóórdat overduidelijk vaststaat dat schade zal optreden. Onzekerheid over de gevolgen voor het milieu van
een bepaalde activiteit mag geen aanleiding zijn om geen eisen te stellen aan deze
activiteit, want vaak zal schade niet meer voorkomen kúnnen worden indien de
betreffende activiteit inderdaad schadelijk voor het milieu blijkt te zijn.
De vraag die vervolgens opkomt, is of de Unie het voorzorgsprincipe kan aangrijpen om lidstaten, die wel willen wachten op meer wetenschappelijke duidelijkheid, tot het nemen van maatregelen te dwingen, enkel met het argument dat
dit vanwege het voorzorgsbeginsel noodzakelijk is. Als verder geen sprake is van
een grensoverschrijdend milieuprobleem of van problemen rond de totstandkoming van de interne markt, dan zou een dergelijke beïnvloeding van de betekenis
18

19

20
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Sevenster heeft het over een omgekeerde bewijslast door de toevoegingen 'slechts' en 'indien en voor
zover', a.w. (noot 7), p. 410.
Ook Sevenster is van mening dat het nieuwe artikel 3B geen extra beperkingen in het leven roept,
a.w. (noot 7), p. 410. Anders: L.J. Brinkhorst, a.w., pp. 7/8.
L.J. Brinkhorst, a.w., p. 9.
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van het subsidiariteitsbeginsel, althans op milieugebied, het subsidiariteitsbeginsel
vergaand invulling geven.
Volgens het integratiebeginsel moeten eisen van milieubescherming geïntegreerd
worden in de andere beleidsterreinen van de EU (artikel 130R, tweede lid). In
feite moet dus op elke beleidsterrein worden nagegaan welke maatregelen genomen kunnen worden om het milieu te beschermen. Ook de uitvoering van dit
beginsel leidt tot een nuancering van het subsidiariteitsbeginsel, omdat een EUoptreden wellicht noodzakelijk is om deze integratie te bewerkstelligen. Een
goede integratie op EU-niveau (bijv. een landbouwvolumemaatregel, mede bedoeld om mestoverschotten terug te dringen) kàn leiden tot het opleggen van
verdergaande maatregelen dan strikt genomen op het onderhavige beleidsterrein
(bijvoorbeeld landbouwbeleid) noodzakelijk zou zijn. Het algemene subsidiariteitsbeginsel wordt dus op milieugebied nader ingevuld door de beginselen die
zijn opgenomen in de milieuparagraaf van het Verdrag.
Afgezien van deze noodzakelijkheidstoets van artikel 3B, wordt in de preambule
ook nog de verbinding gelegd tussen het subsidiariteitsbeginsel en het niveau van
overheidsoptreden: dat moet namelijk zo dicht mogelijk bij de burgers gebeuren,
'in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel'. Hiermee krijgt dit beginsel
een ruimere betekenis dan de bevoegdheidsverdeling zoals we die al kenden uit
het oude artikel 130R, vierde lid.
Deze betekenis van het subsidiariteitsbeginsel ziet op fase 2: nadat aan de hand
van het noodzakelijkheidscriterium een bevestigend antwoord is gegeven op de
vraag of de Unie in casu regelend moet optreden (fase 1), moet de maatregel zo
vorm gegegeven worden dat de uitvoeringsbesluiten zo dicht mogelijk bij de
burgers worden genomen. Nu in het Europees milieurecht in veruit de meeste
gevallen gebruik wordt gemaakt van richtlijnen, die naar hun aard al ruimte laten
voor uitwerking door lidstaten, kan voor het milieurecht gezegd worden dat de
lidstaat zelf kan bepalen in hoeverre de uitvoering gedecentraliseerd plaatsvindt.
Dit zal afhankelijk zijn van het wettelijk kader waarbinnen richtlijnen geïmplementeerd worden. Bij de voorbeelden in de nog volgende paragrafen zal hieraan
nog aandacht worden besteed, waarbij tevens de vraag aan de orde zal komen of
de uitvoering ook zo dicht bij de burgers mag liggen dat gebruik gemaakt wordt
van convenanten, gedragsregels of andere vormen van zelfregulering.
Ook bij het subsidiariteitsbeginsel van artikel 3B kan gesteld worden dat de betekenis hiervan vooral van politieke aard is. Rechterlijke toetsing is in enkele
denkbeeldige gevallen wel mogelijk, maar zal, gezien het discretionaire karakter
van de vraag of en hoe EU-beleid gevoerd wordt, waarschijnlijk marginaal zijn.21
Bovendien zal hieronder nog blijken dat het, althans op het gebied van milieubescherming, niet moeilijk is om EU-optreden noodzakelijk te achten.
4. Voorbeeld I: EU-regelgeving noodzakelijk
We hebben gezien dat de EU moet optreden als dat nodig ter realisering van de
interne markt. Als dit het hoofddoel is van een milieurichtlijn, dan moet deze op
artikel 100A gebaseerd zijn. Dat is dan ook het geval bij de Richtlijn inzake bat21

Zie R. Barents, De wijzigingen van het materiële EEG-recht, SEW 1992/8-9, p. 688.
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terijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten. Deze productenrichtlijn voorziet
in een breed scala aan maatregelen om de schade die bepaalde batterijen en accu's
aan het milieu toebrengen terug te brengen, uiteenlopend van producteisen aan
bepaalde apparaten tot een verbod om bepaalde batterijen op de markt te brengen en de verplichting een terugname-en herverwerkingssysteem op te zetten.
Hoewel het subsidiariteitsbeginsel strikt genomen niet van toepassing was op
richtlijnen die onder het regime van artikel 100A tot stand zijn gekomen, is, zoals
gezegd, gezien de aard van dergelijke richtlijnen vrijwel steeds sprake van een
duidelijke behoefte aan EU-optreden. In dit geval overweegt de Raad dat er dispariteit bestaat tussen door de lidstaten genomen wettelijke en bestuursrechtelijke
maatregelen op het gebied van de verwijdering van batterijen en accu's, waardoor
het communautaire handelsverkeer belemmerd wordt en concurrentiedistorsies
optreden. Deze invloed op de interne markt noopt de EU tot vaststelling van de
richtlijn. In feite holt de EU hier dus achter nationale lidstaten aan.
Ondanks het feit dat de richtlijn vrij strikte ver- en geboden kent, laat zij ook
enige ruimte voor een regeling op nationaal niveau die garandeert dat de uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger geschiedt. Lidstaten krijgen bijvoorbeeld de
vrije hand in het opzetten van een inzamelingssysteem. Zowel de consument als
de producent spelen een belangrijke rol bij de daadwerkelijke realisering van het
doel van de richtlijn. Daarom zijn bepalingen opgenomen die overleg voorschrijven met betrokken partijen en die speciaal gericht zijn op het geven van voorlichting aan burgers.
Nadat oorspronkelijk voor deze batterijen met gedragscodes vanuit de bedrijfstak
zelf gewerkt was, is in Nederland in 1992 de richtlijn voor wat betreft de verbodsbepalingen geïmplementeerd door middel van het op artikel 24 Wet milieugevaarlijke stoffen gebaseerde Besluit batterijen en accu's die kwik, cadmium of
lood bevatten.22 Dit besluit bevat enkel strikte verboden die overeenkomen met
de verboden uit de richtlijn. Het gebruik van gedragscodes, convenanten en andere instrumenten met een zelfregulerend karakter lijkt op het eerste gezicht
weliswaar in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel te zijn, doordat de
uitvoering zo dicht mogelijk bij de burgers ligt,23 maar of dit oogmerk inhoudt
dat de doelgroep zelf de uitvoering ter hand kan nemen, zonder dat de overheid
sturend kan optreden, is zéér twijfelachtig. Implementatie via een instrumentarium dat niet juridisch afdwingbaar is, omdat het geen rechtstreekse werking tegenover derden inhoudt, is volgens het HvJEU immers ongeoorloofd.24 De toepassing van dergelijke instrumenten zal dan ook steeds binnen wettelijke kaders
moeten gebeuren, zodat gewaarborgd is dat EU-normen worden uitgevoerd.
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Besluit van 15 september 1992, Stb. 1992, 486.
Het adagium van zo min mogelijk overheidsinterventie kan leiden tot een pleidooi voor het toepassen
van convenanten, zie H. Sevenster, a.w. (noot 7), p. 144.
HvJEG 30 mei 1991 (zaken C-361/88 en C-59/89 inzake TA-Luft, nog niet gepubliceerd) en zie
ook HvJEG 20 mei 1992 (C-190/90), M en R 1993/6, p. 369 (m.nt. Jans). H. Sevenster betwijfelt op
andere gronden (het kartel verbod van art. 85 EG) of je via convenanten een richtlijn kunt implementeren, De geoorloofdheid van milieubeleidsafspraken in europees perspectief, in: Aalders/Van Acht
(red.), Afspraken in het milieurecht, Zwolle 1992, pp. 74/77.
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Alleen als de betreffende richtlijn zelf die mogelijkheid biedt kunnen lidstaten
ook door middel van subsidieverlening, convenanten, voorlichting en dergelijke,
trachten de doelstelling van de richtlijn te halen.25
Een richtlijn op basis van artikel 130S is de Richtlijn inzake de behandeling van
stedelijk afvalwater.26 Deze richtlijn is een voorbeeld van de andere categorie van
gevallen waarin de EU bevoegd is op te treden in het kader van de milieubescherming, namelijk daar waar sprake is van grensoverschrijdende milieuproblemen. De Raad begint dan ook in haar overwegingen met een verwijzing naar
haar verzoek aan de Commissie om maatregelen te nemen ter bescherming van
de Noordzee en andere wateren in de Unie,27 waarin uiteindelijk het stedelijk
afvalwater terecht komt, en overweegt vervolgens dat 'verontreiniging ten gevolge van een ontoereikende zuivering van afvalwater in een lidstaat dikwijls van
invloed is op de wateren van andere lidstaten dat daarom in overeenstemming
met artikel 130R optreden op het niveau van de Gemeenschap (thans Unie)
noodzakelijk is.' Een duidelijke toets aan het subsidiariteitsbeginsel dus.
De Richtlijn stedelijk afvalwater legt lidstaten gedetailleerde verplichtingen op
rond het aanleggen en in werking nemen van een opvang- en zuiveringsysteem
van afvalwater dat voor agglomeraties van een bepaalde omvang voor 31 december 2000 moet zijn gerealiseerd. Bij technische problemen kan, ten behoeve van
bepaalde bevolkingsgroepen, deze termijn op verzoek van lidstaten verlengd
worden tot uiterlijk 31 december 2005 (artikel 8). Lidstaten zijn vrij de richtlijn
op decentraal niveau uit te voeren, wat in ons land ook is gebeurd via de verplichting voor gemeenten om een gemeentelijk rioleringsplan vast te stellen (artikel 4.22 en 4.23 Wet milieubeheer). Hiermee wordt tevens voldaan aan de verplichting neergelegd in de richtlijn om een rapport te publiceren over de situatie
van de afvoer van stedelijk afvalwater, een verplichting die in het licht van het
subsidiariteitsbeginsel en dat van de openheid van Europees beleid gezien kan
worden als informatieplicht naar burgers toe.28 De rioleringsbeheerder is vervolgens vergunningplichtig ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
indien deze het afvalwater op het oppervlaktewater loost. Deze vergunningen
worden afgegeven door GS van de provincie (in de praktijk veelal gedecentraliseerd bij de waterschappen) of, indien het een rijkswater betreft, door de minister
van Verkeer en Waterstaat. De vergunningverleningsprocedure is met de in ons
land gebruikelijke openbaarheids-, participatie- en rechtsbeschermingswaarborgen voor iedere burger omgeven: subsidiariteit ten voeten uit.
5. Voorbeeld: EU-regelgeving niet noodzakelijk, of toch wel?
Een gebied van het milieurecht, in de ruimste zin van het woord, dat over de
jaren wel aandacht heeft gehad vanuit de EEG, maar waarbij vanuit het subsidia25
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Zo bijv. richtlijn van 13 september 1993 inzake kooldioxide-emissiereductie, 93/76, Pb. EG 1993,
L237.
Richtlijn 91/271 van 21 mei 1991, Pb. EG 1991, Ll35/40.
Resolutie van 28 juni 1988 betreffende de bescherming van de Noordzee en van andere wateren in de
Gemeenschap, Pb. EG 1988, C209/3.
Na publicatie moet het verslag terstond aan de Commissie worden gezonden.
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riteitsbeginsel vraagtekens geplaatst kunnen worden, is het dierenbeschermingsrecht.29 Bescherming van het welzijn van dieren is, hoe belangrijk ook, niet
noodzakelijk voor de EU. Er is nauwelijks sprake van enig grensoverschrijdend
effect en regeling op EU-niveau is niet per se effectiever of doelmatiger, noch
beïnvloeden regels met betrekking tot het welzijn van dieren de gemeenschappelijke markt.30 Dierenbescherming is ook geen Gemeenschapsdoelstelling genoemd in artikel 3 (tenzij men het onder 'een beleid op het gebied van het milieu' zou willen vatten, wat niet gebruikelijk is).
Een dierenbeschermingsrichtlijn die enige tijd op stapel heeft gestaan is de dierentuinen-richtlijn31 Deze richtlijn werd in 1991 door de Commissie voorgesteld
op basis van artikel 130S en zou dus moeten voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel van 130R (oud). De richtlijn bevat de verplichting voor lidstaten om de exploitatie van dierentuinen te verbinden aan een vergunning, waarmee onder andere bereikt zou moeten worden dat 'de dieren op zodanige wijze worden gehouden dat aan de biologische behoeften van iedere soort en aan haar behoeften
qua normaal gedrag en qua contact wordt voldaan' (etc.).
Is regeling op EU-niveau beter dan nationale regeling? Zeker is dat er geen sprake is van grensoverschrijdende effecten of van mogelijk effectievere of doelmatigere regels. In de overwegingen bij het voorstel wordt nauwelijks ingegaan op de
vraag of harmonisatie van voorschriften met betrekking tot dierentuinen nodig is.
De Commissie wijst op enkele besluiten van de Unie inzake in het wild voorkomende dieren (het verband met in gevangenschap gehouden wilde dieren is
hier al moeilijk te leggen), op het belang van dierentuinen bij educatie en wetenschappelijk onderzoek, en stelt vervolgens voor te overwegen dat 'derhalve voor
het houden van dieren, de veiligheid en de opleiding van het dierentuinpersoneel
en de veiligheid en de educatie van bezoekers van dierentuinen uniforme minimumnormen moeten worden vastgesteld'.
Het hoeft geen verwondering te wekken dat dit voorstel één van de eerste op
milieu- en natuurbeschermingsgebied is, die gesneuveld is op het subsidiariteitsbeginsel.32 Andere voorstellen op milieugebied die het niet haalden of die in heroverweging zijn genomen door de Commissie zijn er (nog) niet. Wel heeft de
Commissie aangekondigd bestaande teksten van voorstellen te vereenvoudigen,
te consolideren en bij te werken naar gelang de ontwikkeling van de kennis en
de technische vooruitgang.33
Interessant is de vergelijking met natuurbeschermingsrichtlijnen als de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, richtlijnen op basis van respectievelijk artikel 235
en artikel 130S EEG die in Nederland met de nieuwe Flora-en faunawet geïm29
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Een sterke lobby bij het Europees parlement van dierenbeschermingsorganisaties is de oorzaak van
deze aandacht. Brinkhorst noemt in dit kader de 'Eurogroup for animal welfare', a.w., p. 15.
Een uitzondering zouden regels over het vervoer van dieren kunnen zijn (richtlijn 91/628) en wellicht
ook regels over de huisvesting van kalveren (richtlijn 91/629) en varkens (91/630), maar dan is het
verband vergezocht.
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimurnnormen voor het houden van
dieren in dierentuinen, Pb. EG 1991, C249/14.
Aldus is reeds tijdens de top in Edinburgh op 11 en 12 december 1992 besloten, Bull. EG 12-1992, p.
18.
Zie Bull. EG 12-1992, p. 18.
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plementeerd gaan worden.34 Ook hier is sprake van bescherming van dieren (nl.
inheemse, in het wild voorkomende vogels), maar nu wordt wel voldaan aan de
eisen van het subsidiariteitsbeginsel. Migratie van vogels houdt immers niet op bij
nationale grenzen. Regulering van de vogelbescherming en de jacht kan dan ook
alleen maar doelmatig gebeuren in een groter dan nationaal verband. Als de vogels die in Nederland broeden in de winter op grote schaal in Italië worden gevangen, dan heeft dat direct gevolgen voor de vogelstand in Nederland.
Een richtlijn op basis van artikel 235 EEG is die betreffende de invoer van zeehondenhuiden uit 1983.35 Hier is geen sprake van een grensoverschrijdend milieuprobleem en lijkt op het eerste gezicht EU-optreden niet extra doelmatig of
effectief te zijn vanwege schaalvoordelen en dergelijke. De Commissie wijst echter op het feit dat verschillende lidstaten zelf reeds een verbod op de invoer van
of de handel in zeehondenhuiden hadden uitgevaardigd, waardoor het voor de
Unie noodzakelijk werd om harmoniserende maatregelen te treffen. Achteraf zou
men dus kunnen stellen dat hier het noodzakelijkheidscriterium met het oog op
de interne markt EU-optreden rechtvaardigt.
Daarnaast zien we hier dat het voorzorgsbeginsel mede het noodzakelijkheidscriterium beïnvloedt. Ondanks wetenschappelijke onzekerheid over het herstelvermogen van zeehondenpopulaties wordt optreden van de EEG dan, in 1983, reeds
noodzakelijk geacht. Het moment, waarop wetenschappelijk onomstotelijk vast
zou komen te staan dat zeehondenpopulaties inderdaad bedreigd zouden worden,
zou immers te laat kunnen komen (zie verder hierboven, § 3).
Uit deze voorbeelden blijkt dat ook als het gaat om natuurbescherming toch óók
grensoverschrijdende effecten of zelfs markteffecten een rol kunnen spelen, waardoor de EU zich genoodzaakt kan zien regels te stellen. Pas als deze effecten er in
het geheel niet zijn, en meestal gaat het dan om dierenbescherming, kan met een
beroep op het subsidiariteitsbeginsel de EU terugtreden.
6. Voorbeeld: een ander grensgeval
Hierboven in § 5 zijn enkele maatregelen van de EU op het gebied van de dieren- en natuurbescherming aan de orde geweest, waarvan soms wel en soms niet,
of niet op het eerste gezicht, gezegd kan worden dat voldaan is aan de eisen van
het subsidiariteitsbeginsel. In deze paragraaf willen we een recent voorstel voor
een richtlijn bespreken op het gebied van de milieubescherming waarbij vanuit
subsidiariteitsoogpunt eveneens vraagtekens gezet kunnen worden.
Op 30 september 1993 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een
richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.36 Deze belangrijke richtlijn gaat regels geven voor de aanvraag en behandeling van
34
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Resp. richtlijn 79/409, Pb EG 1979, L103 en richtlijn 92/43, Pb EG 1992, L206. Zie uitgebreid J.
Verschuuren, Het ontwerp-Flora- en faunawet: implementatie en integratie, in: RegelMaat 1994/1,
pp. 9/15.
O.J. 1983 L 91/30.
COM(93) 423, Pb. EG 1993, nr. C311, p. 6. Voor een inhoudelijke bespreking, zie J. Verschuuren,
Europese eisen aan de integrale milieuvergunning, in: M en R 1993/2, pp. 104/109.
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vergunningen voor inrichtingen die vervuiling van lucht, water of bodem kunnen veroorzaken voor zover daardoor schade aan de gezondheid van de mens of
aan levende organismen, ecosystemen en eigendommen teweeggebracht kan
worden. Het doel van de richtlijn, die gebaseerd wordt op artikel 130S, is om via
een integrale afweging van alle relevante milieubelangen een hoog beschermingsniveau van het milieu als geheel te krijgen.
Deze richtlijn gaat het vergunningensysteem in veel lidstaten overhoop gooien,
zeker daar waar dat, zoals tot 1 maart 1993 ook in Nederland het geval was, per
milieusector in een aparte wet is neergelegd. Ook de eisen die gesteld worden
aan openbaarheid en inspraak gaan verder dan de huidige voorzieningen in verschillende landen van de EU, en ook inhoudelijk wordt nauwkeurig aangegeven
aan welke eisen inrichtingen moeten voldoen.
In tegenstelling tot de voorontwerpen, die stammen uit begin 1992, wordt in de
overwegingen bij het uiteindelijke voorstel, alsmede in de toelichting bij het
voorstel, enige aandacht besteed aan het subsidiariteitsbeginsel. Door de EU is in
het Vijfde Milieu Aktieprogramma gekozen voor een integrale aanpak van de
milieuproblematiek, en door middel van deze richtlijn wil de Unie nu lidstaten
in de gelegenheid stellen hun wetgeving op een dergelijke benadering voor te
bereiden. Verder wordt gewezen op het beginsel van preventie van verontreiniging dat een grotere praktische betekenis moet krijgen, en dat noopt tot harmonisatie van nationale bepalingen inzake bestrijding van verontreiniging. Alleen op
het niveau van de Unie kunnen preventie en integratie worden gerealiseerd, aldus één van de overwegingen. In de toelichting wordt erop gewezen dat indien
niet de Unie van deze integrale benadering uitgaat, die lidstaten die wel reeds
erop zijn overgegaan, voor de voeten worden gelopen.37 De EU holt dus achter
de ontwikkelingen op milieurechtelijk terrein in sommige lidstaten (Duitsland,
Denemarken, Groot Brittannië, Nederland) aan. Deze benadering lijkt de hierboven voorspelde opvatting dat het subsidiariteitsbeginsel met behulp van andere
uitgangspunten van EU-milieubeleid (in casu dus preventie en integratie) ingevuld gaat worden, te staven. Op milieugebied betekent dit een flinke nuancering
van het subsidiariteitsbeginsel (zie § 3). Indien men een leidende rol van de EU
in het milieubeleid voorstaat, dan is deze benadering natuurlijk toe te juichen.
Een andere verwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel is de overweging dat de
richtlijn 'betrekking heeft op installaties en stoffen die een groot verontreinigingspotieel hebben en dus een grensoverschrijdend risico vormen'. Vaak zal echter van grensoverschrijdende effecten geen sprake zijn, en het is zeker de vraag of
zo'n potentieel effect een dergelijke diep in het nationale milieurecht ingrijpende
richtlijn rechtvaardigt.
Aan de totstandkoming van de interne markt wordt geen aandacht besteed, terwijl daar een belangrijk argument zou kunnen liggen voor de EU om de nationale milieuvergunningen te harmoniseren. Immers doordat bedrijven in de diverse
lidstaten aan heel uiteenlopende milieu-eisen moeten voldoen, kan de concurrentiepositie van bedrijven in één lidstaat benadeeld worden ten opzichte van die
in andere lidstaten. Het had, wat dit betreft, ons inziens dan ook meer voor de
hand gelegen om artikel 1OOA als grondslag van de richtlijn te nemen.
37

230

COM(93) 423, p. 10.

2.2 SUBSIDIARITEIT EN HET EUROPESE MILIEURECHT (1995)

Dan is ook meteen de noodzaak van EU-optreden duidelijk.38
De in de toelichting opgenomen opmerking dat de lidstaten veel vrijheid toekomt bij de uitwerking van de richtlijn,39 en dat dus voldaan zou zijn aan de eisen van het subsidiariteitsbeginsel komt ons enigszins gezocht voor, omdat zowel
procedureel als inhoudelijk vergaande voorschriften worden gesteld. Wel is het
zo dat voor zover het subsidiariteitsbeginsel beoogt om regels zo dicht mogelijk
bij de burger te stellen, de richtlijn aan de eisen van dit beginsel voldoet, omdat
slechts gesproken wordt over 'het bevoegde gezag'. In het systeem van de Nederlandse Wet milieubeheer zal dat in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente zijn waarin de vergunningplichtige inrichting is gelegen. Ook de in de richtlijn gestelde regels rond openbaarheid en
inspraak waarborgen een zekere betrokkenheid van burgers bij de vergunningverlening. De openbaarheidsbepalingen in het voorstel voor de richtlijn worden
zelfs in een aparte overweging omtrent het doorzichtig maken van Unie-beleid
onderbouwd. Het is te hopen dat dit begin van een betere motivering van EUoptreden zich onder invloed van de subsidiariteitsdiscussie verder zal ontwikkelen.
7. Conclusie
Milieubescherming is een belangrijke doelstelling van de EU, en daarvóór ook
van de EG. Subsidiariteit heeft altijd, zelfs voor de wijzigingen aangebracht in het
Verdrag bij de Europese Akte, een rol gespeeld in het Europese milieubeleid, in
die zin dat de noodzaak voor EEG-regels moest worden aangetoond. In veruit de
meeste gevallen zijn er belangrijke argumenten voor EU-optreden. Enerzijds
speelt het schaalniveau van het onderhavige milieuprobleem een rol: indien sprake is van grensoverschrijdende effecten mag de Unie niet stilzitten, maar moet zij
haar milieubeschermingstaak, die thans expliciet is vastgelegd in het Verdrag,
vervullen. Het zal hierbij in eerste instantie gaan om maatregelen op basis van
artikel 130S.
Een tweede argument dat leidt tot een actief Europees milieubeleid is dat van de
interne markt. Vaak worden door lidstaten milieumaatregelen getroffen die een
zeker invloed hebben op de werking van de markt. De EU moet dan ingrijpen
en harmonisatie bewerkstelligen zowel met het oog op de interne markt als op de
bescherming van het milieu. Artikel 100A zal in dit geval doorgaans de grondslag
vormen.
Vooral in het eerste geval zijn de beginselen van Europees milieurecht van belang. Hoewel het subsidiariteitsbeginsel van artikel3 B een zekere vrijblijvendheid
van EU-optreden lijkt te herbergen, kan gezien de doelstellingen van artikel
130R niet getwijfeld worden aan de noodzaak van een voortvarend milieubeleid
op communautair niveau (althans voor zover er sprake is van een milieuprobleem
met grensoverschrijdende effecten). Met name het voorzorgsbeginsel en het preventiebeginsel kunnen aanleiding zijn voor actie op EU-niveau, indien gevreesd
38

39

Daar staat tegenover dat door de minimumharmonisatie op grond van art. 130S lidstaten bevoegd zijn
om verdergaande nationale maatregelen te nemen.
COM(93) 423, p. 6.
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wordt voor toekomstige milieuverontreiniging met grensoverschrijdende efffecten.
Via het integratiebeginsel kúnnen deze uitgangspunten doorwerken in het overige EU-beleid. Zij kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op maatregelen die genomen worden op basis van artikel 100A en dus in hoofdzaak zien op harmonisatie van de interne markt. Het zal afhangen van het politieke klimaat binnen de
Unie in hoeverre inderdaad deze beginselen in het hele beleid worden toegepast.
Dit alles leidt tot de conclusie dat er maar weinig deelgebieden van het milieurecht zijn, waar het subsidiariteitsbeginsel een halt toeroept aan EU-regelgeving.40 Eigenlijk is alleen dierenwelzijn hieronder te brengen, maar tijdens de
'subsidiariteitstop' van Edinburgh werd zelfs hierover gezegd: 'however, minimum Community rules on animal welfare will be needed to guarantee fair competition and freedom of movement'.41 Uit diverse EU-stukken over subsidiariteit
blijkt dat milieunormen niet bedreigd worden, wat natuurlijk voor een belangrijk
deel ook het gevolg is van het feit dat een vorm van subsidiariteit in het EUmilieubeleid altijd een rol heeft gespeeld. Wel zal, beter dan nu vaak gebeurt,
gemotiveerd moeten gaan worden waarom de Unie zich genoodzaakt ziet om in
casu regels te stellen, en waarom gekozen is voor déze regels. De motiveringsplicht van artikel 190 van het Unieverdrag kan in dit kader van betekenis zijn.42
De mate van EU-ingrijpen moet uiteraard ook in het kader van deze motiveringsplicht onderbouwd worden, maar gezien de eis dat de Unie naar een hoog
niveau van bescherming van het milieu moet streven (artikel 130R, tweede lid),
kunnen ingrijpende maatregelen heel gewenst zijn. Toetsing door de rechter van
deze motivering is zeer goed denkbaar.
Een nieuw aandachtspunt dat uit het subsidiariteitsbeginsel voortvloeit is de wens
dat de uitvoering van het beleid zo dicht mogelijk bij burgers gebeurt. Veruit het
meeste EU-milieurecht is neergelegd in richtlijnen, die naar hun aard al veel
ruimte laten voor de lidstaat om zelf te bepalen hoe het vereiste doel gehaald
wordt. Openbaarheid, inspraak en rechtsbescherming zijn in dit opzicht belangrijke randvoorwaarden die kunnen bijdragen aan een grotere betrokkenheid van
burgers bij de uitvoering van het beleid (dit wordt overigens blijkens veel EUregelingen ook in Brussel onderkend). Lidstaten bepalen dus zelf het uitvoeringsniveau. Het steeds dichter bij de burgers brengen van de uitvoering van het milieubeleid mag echter niet leiden tot een toenemend gebruik van vormen van zelfregulering, althans niet voor zover deze vormen van regulering geen rechtstreekse werking tegenover derden hebben. Het bereiken van de doelstellingen van
EU-recht moet juridisch kunnen worden afgedwongen, en dus zal zelfregulering
alleen mogelijk zijn binnen bepaalde wettelijke, door het EU-recht bepaalde,
randvoorwaarden.43 Deze opvatting van het HvJEU vormt een buffer tegen een
al te voortvarende toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.
40
41
42
43
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Zo ook de CRMH in een in mei 1993 uitgebracht kort advies over subsidiariteit en milieubeleid.
Europe, no. 5878bis, 13/14 December 1992, p. 5.
Zo ook BVerfG 12 oktober 1993, EuGRZ 1993, p. 445.
P.C. Gilhuis, Zelfregulering en het milieu, in: Ph. Eijlander/P.C. Gilhuis/J.A.F. Peters (red), Overheid en zelfregulering, Zwolle 1993, p. 84.
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Alleen als de EU zelf in haar richtlijnen meer ruimte gaat laten voor implementatie via vormen van zelfregulering kan hierin verandering komen. De eerste tekenen die op deze ontwikkeling wijzen zijn al zichtbaar.44 Of de tendens, om het
de lidstaten mogelijk te maken EG-regels zo dicht mogelijk bij de burger uit te
voeren (bijvoorbeeld door toepassing van vormen van zelfregulering), zich doorzet, is afhankelijk van de vraag of het de EG menens is met de toepassing van het
subsidiariteitsbeginsel.

44

J.M. Bonnes, Column-Een modelbepaling voor de communautaire regelgeving?, in: RegelMaat
1994/1, pp. 16-17.
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2.3 IPPC nu ernst
(1999)
IPPC is nu ernst. Richtlijn 96/61, doorgaans aangeduid als de IPPC-richtlijn,
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging moest uiterlijk
drie jaar na de inwerkingtreding door de lidstaten zijn geïmplementeerd. Die
termijn is verstreken. IPPC is een belangrijke en zinvolle richtlijn. Zij beoogt (zie
Verschuuren, M en R 1993/2, p. 104 e.v. en Van den Broek, M en R 1997/1,
p. 7 e.v.) een integrale aanpak te waarborgen van de milieuverontreiniging van
met name grotere bedrijven. Door een vergunningstelsel moeten emissies worden voorkomen of worden beperkt. Een zo hoog mogelijk niveau van bescherming voor het gehele milieu dient te worden bereikt. Bij de vaststelling van de
eisen aan de emissie van de inrichting (de richtlijn hanteert als aangrijpingspunt
overigens het begrip 'installations ') moet in beginsel van 'BAT' ('Best Available
Techniques') worden uitgegaan. Eén vergunning is op zichzelf niet vereist. Indien er meer dan één vergunningverlenende instantie is, moet er een leidende
bevoegde instantie worden aangewezen die de vergunningprocedure coördineert.
De omzetting in het nationale recht is in Nederland vrij geruisloos gegaan. Met
het integrale stelsel van de Wet milieubeheer voldeden wij immers toch al aan de
eisen van de richtlijn? Meer dan een lichte aanpassing van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit Wet milieubeheer leek niet nodig. Ook in andere landen
met een integrale milieuwet, zoals Zweden en Denemarken, was er weinig debat
over de juiste wijze van implementatie.
Veel stof deed de implementatie opwaaien in landen als de BRD en in Oostenrijk, waar nog geen of onvoldoende geïntegreerde wetgeving bestaat. De competenties tussen bond en deelstaten compliceren daar bovendien het proces. In de
BRD is een uitvoerige en grondige discussie gevoerd over allerlei aspecten van
IPPC. Hoe weeg je aspecten als bodem, water en lucht in een integrale afweging
op verantwoorde wijze tegen elkaar af? Hoe verhoudt het 'BAT'-principe zich
tot het in Duitsland gehanteerde stelsel van de 'Stand der Technik'? Dat zijn maar
een paar vragen uit een berg literatuur (er is al een dissertatie en een losbladig
commentaar over de IPPC!). Nu strekt de Duitse discussie niet in alle opzichten
tot voorbeeld. De implementatie was aanvankelijk met de eerste fase van de invoering van een algehele codificatie van het milieurecht verbonden. Doordat
deze codificatie - na tien jaar van voorbereiding - weer van de baan is, komt de
implementatie niet meer op tijd. Van het grondig doordenken van de betekenis
van de diverse aspecten uit de richtlijn kan evenwel worden geleerd.
De Nederlandse wetgeving voldoet in grote lijnen aan de eisen van de richtlijn.
Maar daarmee zijn we er niet. In de praktijk van de vergunningverlening zal met
IPPC rekening moeten worden gehouden. Begrippen en bepalingen uit de Wm
zullen als het om vergunningen gaat die onder het IPPC-systeem vallen, in overeenstemming met de richtlijn moeten worden uitgelegd. Lastig is dat maar een
klein deel van de Wm-vergunningen IPPC-gevallen betreft. Die gevallen moeten
worden herkend. Dan zal - ik stip een enkel voorbeeld aan - bij het stellen van
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vergunningvoorschriften art. 8.11 lid 3, (het alara-beginsel), volgens de 'BAT-eis'
van de richtlijn moeten worden uitgelegd; duidelijk moet zowel bij het verlenen
als wijzigen van vergunningen blijken hoe de integrale afweging heeft plaatsgevonden, vergunningvoorschriften dienen regelmatig te worden getoetst en zo
nodig te worden bijgesteld. Ook bij het opstellen van algemene regels ex art.
8.40 of 8.44 Wm en bij experimenten met vergunningen in hoofdzaken of stolpvergunningen (zie Uylenburg, M en R 1999/11, p. 264 e.v.) moet met IPPC
rekening worden gehouden.
Dat kan in ons stelsel allemaal heel goed, maar moet wel gebeuren. Wat problematisch is vooral de afstemmingsregeling tussen de Wm- en de Wvo-vergunning.
Ook deze kan in veel opzichten door de IPPC-beugel. Er zijn echter twee problemen. De coördinatieregeling zal zowel in procedurele als in materiële zin
strikt moeten worden gevolgd, zodat een integrale afweging kan worden verricht. Informele benaderingen zoals in ABRvS 18 april 1996, AB 96, 361 waarin
de bevoegde organen de twee vergunningprocedures ontkoppelen zonder wederzijds advies uit te brengen omdat afstemming niet nodig zou zijn, zijn in IPPCgevallen in strijd met het Europese recht. Daar mag de rechter niet mee instemmen. In de tweede plaats zijn er situaties waarin de afstemmingsregeling niet van
toepassing is, zie ABRvS 12 maart 1999, M en R 1999/7/8, 68, omdat maar één
van de twee vergunningen moet worden gewijzigd. Ook in enkele andere gevallen, zoals bij grondwaterwetvergunningen, is geen afstemmingsregeling van toepassing. Zie ook over dit onderwerp (met name de verhouding tussen de Wvo
en de Wm) Marleen van Rijswick elders in dit nummer (van Milieu en Recht,
JV). Moet de wetgeving hier niet alsnog een beetje worden bijgeschaafd?
IPPC brengt dus werk aan de winkel. Ofschoon in het algemeen goed in te passen in ons stelsel, kunnen we niet tot de orde van de dag overgaan. Dat hoeft
ook niet te worden betreurd. Uit Europees perspectief bezien is de IPPCrichtlijn een stap voorwaarts.
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2.4 Over handhaving als schakel in de Europese
milieurechtelijke reguleringsketen
(2000)
1. Aandacht voor een wat onderbelicht onderwerp
Dames en heren,
Het is een voorrecht en een genoegen om u hier vandaag als Voorzitter van het
Centrum voor Wetgevingsvraagstukken welkom te mogen heten en een korte
inleiding op het thema van deze studiedag te mogen geven.
Langzaam maar gestaag is het EG-milieurecht van steeds meer betekenis geworden voor het milieurecht van de lidstaten. Dat geldt uiteraard ook voor ons land.
Richtte het EG-milieurecht zich aanvankelijk vooral op relatief afgebakende onderwerpen, steeds vaker raakt zijn regulering thans de kern van het milieurecht.
De Habitatrichtlijn, de afvalrichtlijnen, de IPPC-richtlijn en de komende kaderrichtlijn water1 zijn er goede voorbeelden van. Wie op een serieuze wijze het
milieurecht beoefent kan niet meer om het EG-milieurecht heen.
Vandaag gaan wij het hebben over een wat onderbelicht onderdeel uit de communautaire reguleringsketen: de handhaving. Voor de handhaving van EGmilieurecht bestond lange tijd maar weinig belangstelling. Op EG-niveau was de
kijker vooral op de actieprogramma' s, de regelgeving en de implementatie daarvan in de lidstaten gericht. En bij implementatie lette men vooral op de formele
implementatie, de omzetting en de operationalisering van richtlijnen in het nationale recht. Naleving en handhaving waren geen echt issue. Pas nu het huis van
de Europese milieurechtelijke regelgeving opgetrokken is, begint men aandacht
te krijgen voor de mate waarin de opgestelde huisregels worden nageleefd.2
Die constatering geldt niet alleen voor het communautaire maar ook voor het
nationale niveau. In ons land bestaat sinds het begin van de jaren negentig vooral
door de impulsen van jonge en nieuwsgierige juristen een duidelijke belangstelling voor het Europese milieurecht. In heel wat goede studies is daar aandacht
voor gevraagd.3 Mede onder die invloed werden ook in de rechtszaal in de loop
1

2

3

Voor een overzicht van het materiële EG-milieurecht zie men o.a. Astrid Epiney, Umweltrecht in der
Europaïschen Union, Keulen, Berlijn, Bonn en München 1997, p. 145-284 en J.H. Jans, H.G. Sevenster en H.H.B. Vedder, Europees milieurecht in Nederland, 3e druk, Den Haag 2000, p. 425-636.
John Vervaele, Transnational Cooperation of Enforcement Authorithies in the Community Area, in:
J.A.E. Vervaele, Compliance and Enforcement of European Community Law, Den Haag, Londen en
Boston 1999, p. 361 en A.M.E. Veldkamp, Overbrenging van afvalstoffen, Deventer 1998. P. 96.
Zie o.a. de boeken van H.G. Sevenster, Milieubeleid en Gemeenschapsrecht, Deventer 1992, J .H.
Jans, Europees milieurecht in Nederland, 1e druk Groningen, 1991, 2e druk Groningen 1994 (er verscheen in 2000 een geheel herziene versie -zie noot 2- die door een collectief van auteurs is geschreven), A.M.E. Veldkamp, a.w., B.M. Veltkamp, Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland, Deventer 1998, J.W. van de Gronden, De implementatie van het EG-milieurecht door Nederlandse decentrale overheden, Deventer 1998 en P.J. Leefmans, Externe milieubevoegdheden. Communautairrechtelijke grenzen aan externe bevoegdheden van de EG-lidstaten, Deventer 1998.
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der jaren steeds meer Europeesrechtelijke argumenten aangevoerd. Een inventariserende studie van de Vereniging voor Milieurecht uit begin 1996 laat zien dat
dit in ons land al relatief vroegtijdig gebeurde.4
Maar ook die eerste golf van aandacht voor het Europese milieurecht was meer
op de omzetting van EG-recht in het Nederlandse recht gericht dan op vragen
van handhaving in engere zin.5 Doordat de aandacht vanzelfsprekend ook de inhoud van de regels uit dit nieuwe rechtsgebied betrof kwam handhaving als laatste schakel van de reguleringsketen nog niet erg aan bod.6 In de discussie viel het
woord implementatie weliswaar veelvuldig, maar daarbij ging het vooral om de
formele implementatie van het Europese recht. Op zichzelf was het niet zo verwonderlijk dat in die fase de aandacht daar vooral naar uitging, omdat we aan dat
vraagstuk onze handen meer dan vol bleken te hebben.7 In ruime zin valt onder
implementatie echter niet alleen de omzetting en de operationalisering maar ook
de toepassing en de handhaving van het Europese recht.8 Implementatie heeft pas
plaatsgevonden als de volledige werking in het nationale recht is gewaarborgd.
Omzetting in het juridische systeem is niet voldoende. Ook de feitelijke afdwingbaarheid van dat recht moet in de nationale rechtsorde zijn gegarandeerd.
2. Handhaving moet maar is ook zinvol
Het is zinvol om vandaag wat meer aandacht schenken aan de handhaving van
het Europese milieurecht in dit land. Verschillende redenen kunnen daartoe
worden aangevoerd. Die komen erop neer dat we enerzijds zullen moeten handhaven, of we dat nu leuk vinden of niet, maar dat het anderzijds inhoudelijk bezien ook heel nuttig is om dat te doen.
Allereerst is er het formele juridische argument dat handhaving van dit inmiddels
omvangrijke rechtsgebied op grond van het EG-Verdrag verplicht is. De gemeenschapstrouw van art. 10 (het vroegere art. 5) brengt mee dat de lidstaten alle
passende maatregelen moeten nemen om de nakoming van EG-regelgeving te
verzekeren. Hoewel zij in beginsel vrij zijn in de keuze van het handhavingsinstrumentarium - men kan al naar gelang het onderwerp bestuursrechtelijke,
strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties inzetten - moeten de op te leggen
sancties doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Er dienen ook toereikende controlebevoegdheden in het leven te worden geroepen. Tegen inbreuken
van het EG-recht moet even energiek worden opgetreden als tegen overtredingen van een overeenkomstige nationale wettelijke regeling. De communautaire
4
5

6

7
8
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G.H. Addink e.a., Europese milieurechtspraak, Vereniging voor Milieurecht 1996-1, Zwolle 1996.
Natuurlijk waren er uitzonderingen, zie bijv. het rapport van de werkgroep van de Vereniging voor
Milieurecht, G.A. Biezeveld e.a., Strafrechtelijke aanpak van grensoverschrijdende milieucriminaliteit,
capita selecta, Vereniging voor Milieurecht 1995-3, Zwolle 1996.
De grote aandacht voor implementatie leek soms zelfs wat ten koste van de belangstelling voor de
inhoud en de kwaliteit van het communautaire milieurecht te gaan. Het materiële EG-milieurecht
was overigens door Sevenster, a.w., in haar dissertatie en door Jans, a.w., goed in kaart gebracht.
Zie Jans (1994), a.w., p. 49-98.
Zie J.H. Jans, R, de Lange, S. Prechal en R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen 1999, p. 12-18. Van de Gronden, a.w., p. 3-4 gebruikt in plaats van 'operationalisering' de term 'inkadering'
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overtredingen dienen ook onder gelijke materiële en formele voorwaarden te
worden bestraft.9 Alleen al omdat het om hoger recht gaat zouden we aandacht
voor de handhaving van dit rechtsgebied moeten hebben. Op niet nakoming van
de verplichtingen staan bovendien pittige sancties. Van belang is in dit verband
dat de verdragsinbreukprocedure van art 226 EG-verdrag (het vroegere art. 169)
niet langer een papieren procedure is. Indien een lidstaat ook na een veroordeling door het Hof van Justitie zijn verplichtingen niet nakomt kan het de lid-staat
een dwangsom opleggen. Tegen Griekenland loopt op dit moment een dergelijke procedure wegens het niet treffen van maatregelen om te verzekeren dat in
het gebied van Chania toxische en gevaarlijke afvalstoffen worden verwijderd
zonder gevaar voor de gezondheid van de bevolking en zonder nadelige gevolgen voor het milieu. In 1992 (!) heeft het Hof Griekenland al veroordeeld wegens niet-nakoming van desbetreffende richtlijnverplichtingen. De Commissie
heeft om een veroordeling tot betaling van een dwangsom van 24. 600 euro per
dag gevraagd.10 Als deze eerste milieuzaak succesvol wordt afgerond mag worden
aangenomen dat de Commissie vaker haar tanden zal laten zien.11
(NB Bij arrest van 4 juli 2000, zaak C 387/97, JM 2000, 122 m.nt. Douma, is
Griekenland inmiddels door het Hofveroordeeld tot betaling van een dwangsom van
20000 euro voor elke dag dat het in gebreke blijft de noodzakelijke maatregelen te treffen.)
Maar er is ook een inhoudelijke reden. Ofschoon het EG-milieurecht niet perfect is, draagt het bij aan een betere milieubescherming. In ons land staat het voeren van een goed milieubeleid nog altijd redelijk hoog in het vaandel. Daarbij
wordt nog wel eens gedacht dat veel EG-recht een soort minimumniveau bevat
en dat die regels eigenlijk scherper hadden moeten zijn. Als het waar zou zijn dat
het om een minimumvoorziening gaat, zou handhaving een zaak moeten zijn
waar we eer mee zouden willen inleggen. Wie het meerdere zou willen doen,
moet men enige inspanning er toch voor kunnen zorgen dat het mindere keurig
en daadwerkelijk wordt nageleefd? Bovendien wordt van de pleiter voor verdergaande maatregelen een goed voorbeeld verwacht.
Wie nauwkeuriger analyseert moet toegeven dat Nederland ook een aantal normen op gebieden waar weinig of onduidelijke regelgeving bestond aan de EG te
danken heeft. Zo hebben, om een enkel voorbeeld te noemen, de normstelling
door middel van emissie- en kwaliteitsrichtlijnen ter bescherming van het water,
de Nitraatrichtlijn, de Habitat- en de Vogelrichtlijn aan de verbetering van de
kwaliteit van ons milieurecht bijgedragen. Bovendien blijken we ook veel moeite
te hebben met normen inzake onderwerpen waar we op onderdelen een verdergaande regeling hebben. Milieu-effectrapportage is hiervan een mooi voor9

10
11

Zie voor de eisen die gesteld worden o.a. het Griekse mais-arrest, HvJ EG 21 september 1989, 68/88,
Jur. 2965, A.J.C. de Moor-van Vugt, Europees bestuursrecht, Deventer 1998, p. 135-151 en Jans, de
Lange, Prechal en Widdershoven, a.w., p. 223-238.
Zie Jans, Sevenster en Vedder, a.w., p. 235.
De Commissie koerst blijkens een bijlage bij het First Annual Survey on the Implementation and
Enforcement of Community Environmental Law, October 1996 to December 1997, SEC (1999) 592
van 27 april 1999, p. 39 duidelijk in die richting. Zie ook A.J .C. de Moor- van Vugt, Stalen vuist of
fluwelen handschoen?, in: B.M.J. van Klink en W.J. Witteveen (red.), De overtuigende wetgever,
Deventer 2000, p. 225-237.
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beeld.12 Pas door de invloed van het Europees recht werd het maken van een
milieu-effectbeoordeling voor ingrijpende infrastructurele projecten als de aanleg
van primaire dijken onverkort verplicht.
Het verhaal dat wij koploper zijn en dat het Europese recht slechts een minimumvoorziening is gaat, zo bezien, lang niet altijd op. Het naleven en handhaven van deze regels is dus niet alleen zinvol omdat het moet, maar ook omdat
aanvullingen plaatsgevonden hebben die uit het oogpunt van milieubescherming
voor ons land door de bank genomen heel zinvol zijn.
3. Handhaving van EG-regelgeving is een lastig karwei
Aan handhaving hebben wij, zoals bekend, op nationaal niveau onze handen vol.
Door schade en schande wijs geworden zijn we inmiddels tot het inzicht gekomen dat het niet alleen een kwestie is van het hebben van handhaafbare wetgeving met duidelijke normen en van het bestaan van voldoende juridische sanctieinstrumenten. Zeker zo belangrijk zijn zaken als de organisatie van de handhaving, het hebben van een goed en vaststaand handhavingsbeleid, een goede afstemming van het beleid van de diverse bevoegde bestuursorganen en last but not
least de politieke wil om zo nodig ook daadwerkelijk sancties op te leggen.13
Doet zich al vaak een handhavingstekort bij puur nationale regelingen voor, dat
tekort is vaak aanzienlijk groter als EG-recht in het geding is. Vragen die daar
spelen zijn -ik stip een enkel punt aan- onder meer:
- is er in het EG-recht zelf en in de omzetting daarvan sprake van normstelling
die duidelijk en dus handhaafbaar is?
- zijn er voldoende geschikte sanctiemechanismen?
- is de nationale handhaving organisatorisch aan de maat?
- wordt er voldoende transnationaal samengewerkt?
Transnationale samenwerking is in elk geval nodig bij milieubedreigende handelingen met een grensoverschrijdend karakter, zoals transport van afvalstoffen.
Door te reguleren hebben we in de markt ingegrepen. Het enigszins paradoxale
effect daarvan is dat afvalverwerking daardoor een kostbare zaak is geworden die
een hoogwaardige expertise vereist. Dat kan het des te interessanter maken om
die regels niet te volgen. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de CITESVerordening, de EG-verordening inzake de bescherming van in het wild levende
dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer,14 het
tweede onderwerp waar wij vandaag over gaan spreken. Als wij zeldzame dieren
en planten beschermen en handel niet of maar in zeer beperkte mate toelaten,
wordt het economisch gezien des te aantrekkelijker om de gestelde regels te
overtreden. Dat zal daar gebeuren waar de zwakste controleschakel in de EG is of
12

13

14
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Zie W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis en N.S.J. Koeman (red.), Milieurecht, 4e druk,
Deventer 1996, p. 122-124.
Zie voor grondige beschouwingen over handhaving als onderdeel van de reguleringsketen, A.B.
Blomberg en F.C.M.A Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997 en Commissie Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, Deventer 1998.
Verordening 338/97, PbEG 1997 L 061/01. Zie H.F.M.W. van Rijswick, Grensoverschrijdende
handel in bedreigde dier- en plantensoorten, in: Biezeveld e.a., a.w., p. 87-114.
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waar het meeste economisch profijt met de overtreding te behalen valt. Op de
Europese markt zouden toezicht en de controle in de verschillende landen daarom niet alleen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen, maar bovendien ook
goed ook op elkaar afgestemd moeten zijn. Een goede transnationale samenwerking is van veel belang. Het zal duidelijk zijn dat aan die eisen nog lang niet altijd
wordt voldaan.
Bij de IPPC-richtlijn, de Habitat- en de Vogelrichtlijn -die wij vanmiddag zullen
bespreken- gaat het om handhaving van normen die gelden voor stationaire
bronnen en om de bescherming van waardevolle gebieden en soorten. Transnationale handhaving speelt daarbij een minder belangrijke rol. Meestal zijn er immers geen grensoverschrijdende handelingen in het geding. In beginsel zou de
handhaving in deze gevallen niet lastiger moeten zijn dan bij nationale regelgeving. Doordat de relatieve onbekendheid met het Europese recht, de niet altijd
eenvoudig te hanteren begrippen en onze wijze van omzetting van de richtlijnen
is ook in deze gevallen de handhaving van dit Europese milieurecht in de praktijk
gecompliceerd. Op dat punt kom ik nog terug.
Uit deze voorbeelden blijkt al dat bij de bespreking van de handhaving van het
Europese milieurecht niet louter in algemene termen gesproken mag worden.
Naast gemeenschappelijke aspecten kent elk onderwerp ook zijn specifieke
handhavingsperikelen. Aan de thema's die wij vandaag bespreken, grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen, CITES, IPPC, habitat- en vogelbescherming
en de handhaving van het verpakkingenconvenant, waarmee de Verpakkingenrichtlijn in ons land is geïmplementeerd, zullen dan ook aparte deelsessies worden
gewijd.
4. Ook wat meer Europese impulsen voor de handhaving?
Handhaving van het EG-milieurecht vindt indirect plaats door middel van het
optreden van de lidstaten. Directe handhaving door Europese organen speelt op
milieugebied nog geen rol. De kracht van de handhaving van de Europese norm
wordt bepaald door wat de lidstaten ervan maken. Wordt niet te veel aan hen
overgelaten? Is een verticalere aansturing vanuit de gemeenschap niet gewenst?
Ook in onze discussie zal vandaag de vraag wel rijzen of de EG niet wat directer
zou moeten optreden.
Ten aanzien van de normering van de nationale handhaving is het EGmilieurecht tot nu toe uiterst terughoudend. Slechts sporadisch wordt expliciet
voorgeschreven welke maatregelen moeten worden genomen. Een voorbeeld is
de regeling in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA), van
sluikhandel.15 Betrekkelijk zelden wordt bepaald welke sanctie op een overtreding moet worden gesteld. Als het gebeurt betreft het reparatoire en geen punitieve sancties. Zo bepaalt art. 16 van de CITES-Verordening dat bij invoer van
illegaal ingevoerde beschermde soorten deze in beslag moeten worden genomen
en verbeurd moeten worden verklaard. De EVOA kent één sanctie die expliciet
15

Verordening 259/93, PbEG 1993 L 30/01. Zie A.M.E. Veldkamp, a.w., p. 345.
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wordt voorgeschreven, de verbeurte van een waarborgsom.16 Bij onderwerpen
als het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen die voor een effectieve uitvoering samenwerking bij de handhaving tussen de lidstaten vereisen, wordt deze
wel verondersteld, maar in grote mate toch aan de uitvoeringspraktijk van de
lidstaten overgelaten. Mevrouw Veldkamp zal daar in haar bijdrage nader op ingaan.17
Op EG-niveau is er sinds het midden van de jaren negentig wel meer aandacht
voor de uitvoering van de milieuwetgeving. In een mededeling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de communautaire milieuwetgeving worden
enkele notoire zwakten van het huidige systeem genoemd.18 Als oplossingsrichting wordt enerzijds de versterking van het bestaande stelsel beklemtoond. Het
gaat daarbij om heikele punten als de versterking van de kwaliteit van de milieuwetgeving en de implementatie daarvan. Zoals bekend voldoet de EG-wetgeving
vaak niet aan eisen die aan een goede wetgeving mogen worden gesteld. Klemmend zijn de problemen vooral bij richtlijnen. Ze bevatten vaak onduidelijke
bepalingen en de samenhang tussen de vele richtlijnen is door de bank genomen
gebrekkig. Nog los van allerlei andere perikelen die spelen bij het implementeren, is het inpassen van dergelijke regels in al bestaande en uitgebalanceerde nationale milieuwetgevingssystemen daardoor niet eenvoudig.19 Het is overigens
geen probleem waarmee uitsluitend het milieurecht worstelt.20 Hoewel er aanzetten tot een lichte verbetering zijn21 en er ook in algemene zin wat meer aandacht
is voor de kwaliteitsaspecten van de EG-wetgeving, is er nog een heel lange weg
te gaan voordat substantieel resultaat kan worden geboekt.22
In de mededeling van de Commissie wordt verder vooral de nadruk gelegd op
verbetering van de samenwerking tussen de bevoegde instanties van de lidstaten
en op kennisvermeerdering ten aanzien van het communautaire recht.
Anderzijds is er naast het 'versterkende aspect' ook een 'innoverende aanpak’23 en
worden er ook enkele voorstellen tot verandering gedaan. Een belangrijke rol
moet daarbij het al sinds 1992 opererende informele IMPEL-netwerk voor de
tenuitvoerlegging en naleving van milieuwetgeving vervullen. Dit netwerk bestaande uit bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de EG is nu al van veel be16
17
18

19
20

21
22

23
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EVOA art. 27.
Zie ook A.M.E. Veldkamp, a.w., p. 116-117.
COM (96) 500 def, van 22.10.1996. Zie ook de Resolutie van de Raad van 7.10.1997 over de opstelling, tenuitvoerlegging en handhaving van de communautaire wetgeving, 97/C321/01, PbEG
C321/1.
Zie Jans, Sevenster en Vedder, a.w., p. 231-232.
Zie over de gebrekkige kwaliteit van de EG-wetgeving, N.A. Bracke, Voorwaarden voor goede EGwetgeving, Den Haag 1996 en H. Hijmans, Over de kwaliteit van Europese regelving, RegelMaat
1997, p. 192-198.
Op milieugebied heeft de lPPC-richtiijn bijvoorbeeld een belangrijke harmonisatie gebracht.
Er zijn door de Commissie met de Raad en het Parlement richtsnoeren opgesteld voor de redactionele
kwaliteit van de communautaire wetgeving, PbEG 1999 C73/1. Het verslag van de Commissie aan de
Raad, De wetgeving verbeteren, COM(1999), 562 def., geef t een overzicht van de ontwikkelingen.
Zie ook De Moor-van Vugt, Stalen vuist, a. w., p. 232-234 en Jans, Sevenster en Vedder, a.w., p.
232.
Mededeling Commissie, a.w., p. 8.
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tekenis bij de informatie-uitwisseling. De kracht van IMPEL is vooral gelegen in
het doen van rechtsvergelijkende studies over toepassing van milieurecht in de
lidstaten. Op basis van die uitwisseling aan informatie ontstaat niet alleen kennisvermeerdering maar kunnen nieuwe communautaire wetsvoorstellen ontwikkeld
worden.24 IMPEL heeft met een voorbereidende studie de aanzet gegeven tot
een belangrijk voorstel van de Commissie terzake van de handhaving. Het betreft
een van de vernieuwingen die de commissie in haar mededeling noemt, een aanbeveling inzake minimumcriteria voor milieuinspectie in de lidstaten is in voorbereiding.25 In de bijdrage van Faure wordt nader op de inhoud van deze eisen
ingegaan.
Veelzeggend voor de aanpak met betrekking tot de 'innoverende aanpak' is de
wijze waarop de Commissie in deze kwestie opereert. Ze gaat weliswaar doelgericht maar op kousenvoeten te werk. Hoewel in het Europees Parlement daarvoor was gepleit wordt het geen richtlijn maar een aanbeveling. Deze gaat er bovendien nadrukkelijk vanuit dat nationale handhaving niet vervangen moet worden door toezicht op communautair niveau. In eerste aanleg wordt dus gestreefd
naar het bereiken van een garantie van een minimale inspectie door middel van
overreding. De Commissie volgt een strategie van kleine stappen vooruit. Eerst
wordt na gezamenlijk overleg in IMPEL-verband een aanbeveling geformuleerd.
Als er gewenning is ten aanzien van de inspectie-eisen en deze voor de meeste
lidstaten een vaste praktijk zijn geworden, kan de aanbeveling later mogelijk in
een kaderrichtlijn worden omgezet. Voor een richtlijn is het volgens de Commissie nu te vroeg, omdat lidstaten met een minder uitgebouwd inspectiesysteem
het moeilijk zouden hebben om aan de eisen van een richtlijn te voldoen. De
route die de Commissie wil volgen is er één die uiteindelijk tot het niveau van
verplichtingen kan leiden. Maar het is er wel ‚‚n die voorlopig nog niet is afgelegd.26
Die strategie van behoedzaam manoeuvreren geldt ook voor andere maatregelen
die de commissie nastreeft.27 Zo staat op haar agenda ook het direct voorschrijven van te nemen sancties in de EG-wetgeving. Maar ook daarvan constateerden
we zo-even al dat er nog nauwelijks uitvoering is gegeven.

24
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26
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Zo vond er op de dagen voorafgaand aan deze studiedag, op 10 en 11 mei, een bijeenkomst van IMPEL in Den Haag plaats over de toegang tot de rechter in het milieurecht. Voor deze bespreking werd
een rechtsvergelijkend rapport, Complaint Procedures and Access to Justice for Citizens and NGOs in
the Field of the Environment within the European Union, Tilburg 2000, door het Centrum voor
wetgevingsvraagstukken voorbereid.
Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumcriteria voor milieuinspectie in de lidstaten. Gewijzigd voorstel 3.12.1999, COM (1999) 652 def.
Zie de toelichting op de Aanbeveling, a.w.
De Moor-van Vugt, Stalen vuist, a.w.
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5. Het zwaartepunt nog op het nationale niveau
Er zijn dus wel wat aanzetten tot verandering op communautair niveau, maar het
zal nog wel even duren voordat een echte omslag zich voltrokken zal hebben.
Een indringender harmonisatie door middel van het veel intensiever voorschrijven van sancties en het opleggen van nationale en -mogelijk transnationale- coordinatie- en samenwerkingsverplichtingen, hoe gewenst die ook mogen zijn,28
lijkt er pas op de wat langere termijn te zullen komen. Voorlopig wordt er meer
gestimuleerd dan dat er wordt bijgestuurd.
Het zwaartepunt bij de handhaving van het Europees milieurecht zal voorlopig
bij de lidstaten blijven liggen. Er zal wel meer druk worden uitgeoefend om tot
een effectieve handhaving te komen. Dat gebeurt nu al. Naar aanleiding van de
mededeling van de Commissie van 1996 en de resolutie van de Raad van 1997
wordt er jaarlijks een verslag opgesteld over de implementatie en de handhaving
van het Europese milieurecht. Daaruit blijkt dat er door de Commissie meer nadruk wordt gelegd op een juiste implementatie. Er wordt veel meer met inbreukprocedures gedreigd dan voorheen het geval was. Meestal is dat al voldoende om een juiste naleving van het EG-recht af te dwingen. Maar, zoals al is geconstateerd in het geval van Griekenland, laat de Commissie halsstarrige lidstaten
zo nodig haar tanden zien door om de oplegging van een dwangsom te vragen.29
In ons nationale stelsel zullen we er zelf echter uit moeten zien te komen. Dat
betekent dat er een effectief handhavingsstelsel op nationaal niveau moet zijn.
Het betekent tevens dat er geïnvesteerd moet worden in horizontale samenwerking over de grenzen heen. Natuurlijk, 'it takes two to tango'. Zonder de volledige medewerking van andere betrokken lidstaten zal die samenwerking niet
goed van de grond komen. Maar er zal wel met inzet en overtuiging aan moeten
worden gewerkt.
Op nationaal niveau is het ook belangrijk we in de gaten hebben dat er Europese
verplichtingen in het geding zijn. De wijze waarop wij soms het Europese milieurecht omzetten maakt het niet eenvoudiger om tot een effectieve naleving en
handhaving te komen. De Nederlandse stijl van milieuwetgeving wordt gekenmerkt door een vrij procedurele aanpak en werkt veel met vrij open begrippen
en beleidsvrijheid, terwijl de Europese milieuwetgeving normatiever is en nauwkeuriger omschreven begrippen kent. Die verschillen in wetgevingsstijl bevatten
risico's voor een goede naleving van het EG-milieurecht in ons land. Er bestaat
het gevaar dat we daardoor niet goed omzetten.30 Maar ook indien een richtlijn
correct is omgezet in de nationale wetgeving, blijft de richtlijn bepalend voor de
interpretatie van de nationale omzettingsregelgeving. Bij omzettingsregelgeving
die een beoordelings- of beleidsvrijheid lijkt te bevatten moeten we daar op bedacht zijn. Richtlijnconforme interpretatie is dan alleen nog maar toegelaten. Een

28
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Zie Veldkamp, a.w., p. 363-389.
Annual report, a.w. (zie noot 11).
Veldkamp, a.w. en Jans, Sevenster en Vedder, a.w., p. 231.
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goed voorbeeld is de IPPC-richtlijn die vanmiddag besproken wordt.31 Allerlei
begrippen uit de Wet milieubeheer, zoals de inrichting of het alara-beginsel, zullen, indien er sprake is van besluiten die onder de werkingssfeer van de IPPCrichtlijn vallen, moeten worden geïnterpreteerd in het licht van wat de richtlijn
voorschrijft. Dit impliceert dat niet alleen rechters maar ook uitvoerders in de
praktijk op de hoogte moeten zijn met de eisen die EG-verordeningen en richtlijnen stellen. Die uitvoering vindt bovendien vaak plaats op het decentrale niveau. In elk geval kan niet tot degangbare Nederlandse orde van de dag worden
overgegaan.32
Soms zoeken we wel heel erg de grenzen van het speelveld op. In ons land werken we veel met zelfregulering. Uit algemeen reguleringsperspectief is daar veel
voor te zeggen. Combinaties tussen flankerende regelgeving en een convenant
kunnen in theorie zelfs interessante omzettingsregelingen vormen. Maar het moet
wel uit Europees perspectief, waar nog maar weinig met dit soort alternatieve
vormen van regulering wordt gedaan,33 toelaatbaar zijn. Vanmiddag wordt een
interessante milieurechtelijke casus, die van de implementatie van de EG-richtlijn
verpakkingen en verpakkingsafval door middel van een convenant besproken.34
Indien omzetting door middel van een convenant in dit geval al toelaatbaar is35 wat niet zeker is omdat het Hof van Justitie zich daar nog niet over heeft uitgesproken - moet de daadwerkelijk handhaving verzekerd zijn.36 Er gelden dan
geen Nederlandse maar Europese handhavingsnormen. Zijn we ons daarvan voldoende bewust? Bij mij gleed al een folder in de brievenbus over een andere niet
specifiek juridische studiedag waarop besproken gaat worden hoe het nu verder
moet, nu de doelstellingen van het convenant waarschijnlijk niet gehaald worden. 'Is het convenant na te leven?', is een vraag uit de tekst op de folder.37 Als er
twijfel over de handhaafbaarheid van het convenant bestaat is in Europeesrechtelijke zin echter de alarmfase aangebroken.
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Zie voor een wat nadere uitwerking van het voorbeeld, P.C. Gilhuis, IPPC is nu ernst, M en R 1999,
p. 283.
Van de Gronden, a. w.
Blijkens aanbeveling 96/733 van de Commisie inzake de uitvoering van convenanten zouden er meer
richtlijnbepalingen komen die implementatie door middel van een convenant uitdrukkelijk zouden
toestaan. Dat voornemen heeft nog niet veel vervolg gekregen. Zie Jans, Sevenster en Vedder, a.w., p.
214.
W.Th. Douma, Het Nederlandse verpakkingenbeleid gerecycled. Implementatie van de EG-richtlijn
verpakking en verpakkingsafval, M en R 1998, p. 208-214; zie ook zijn eerdere artikel, De EGrichtlijn Verpakking en verpakkingsafval. Het Nederlandse Convenant Verpakkingen toe aan recycling, M en R 1995, p. 108-112.
Zie J.W. van de Gronden en M. Haverland, Het Nederlandse convenant als verpakking van het Europese beleid, RegelMaat 1997, p. 98-107.
Zie inmiddels het arrest in zaak C-340/96; B.M. Veltkamp, Het arrest Engels drinkwater: implementatie via convenanten verder ingeperkt, NTER 2000, p. 148-149.
Zonder reclame te willen maken, maar bronvermelding is ook een vereiste: het gaat om de Nationale
milieuzorgdag die in november wordt gehouden. Bij de aankondiging van de desbetreffende sessie
wordt gesproken over: 'is de lat misschien te hoog gelegd of kost het halen van reductiedoelstellingen
gewoon meer tijd?' Vanuit Nederlands perspectief is dat een begrijpelijke vraag. Europeesrechtelijk
betreft het echter verplichtingen waaraan voldaan moet worden.
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Afronding
Ik rond af. De handhaving van Europees milieurecht in ons land is een belangrijk
onderwerp. Niet alleen omdat handhaving geboden is op basis van de gemeenschapstrouw, maar vooral ook omdat de kwaliteit van de milieubescherming
daardoor kan verbeteren. Handhaving van EG-milieurecht is door een aantal inherente zwakten van dit stelsel niet eenvoudig. Er zouden heel wat wensen ten
aanzien van de versterking van de Europese reguleringsketen kunnen worden
geformuleerd. Vandaag noemde ik er enkele. Het is zeker ook zinvol om verder
na te denken over de vraag welke eisen een goede handhaving aan andere delen
van de reguleringsketen stelt. Aan allerlei redelijke verlangens zal op de korte
termijn echter niet voldaan kunnen worden. In het algemeen zullen we voorlopig moeten roeien met de riemen die we hebben. Toch mag dat geen reden om
bij de pakken neer te gaan zitten. Laten we proberen om binnen de mogelijkheden van het huidige stelsel te komen tot een zo maximaal mogelijke handhaving.
Een betere uitvoering en handhaving kunnen alleen ontstaan als er voldoende
kennis is van de regelgeving en de knelpunten die zich bij de handhaving daarvan
kunnen voordoen. Wie het stelsel niet kent kan het ook niet goed toepassen of
handhaven. Ik hoop dat de informatie-uitwisseling en de discussie vandaag op
deze studiedag, waar zoveel deskundigen in de zaal aanwezig zijn, bij mag dragen
aan die kennisvermeerdering.
Ik kijk uit naar een stimulerende handhavingsdag en dank u voor uw aandacht.
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2.5 Is er nog verschil en moet er nog verschil zijn?
(2003)
1. Een prikkelende vraag, of vragen naar de bekende weg?
Het is voor iedereen die zich beroepshalve met het milieurecht bezighoudt in
Nederland duidelijk dat de greep van het Europees recht op het nationale milieurecht groot is. Nu de laatste jaren het EG-recht ook steeds vaker in, soms geruchtmakende, rechtszaken een centrale rol speelt, is dit zelfs voor de gemiddelde
krantenlezer een vaststaand feit. De druk op de wetgever om EG-richtlijnen correct om te zetten wordt steeds groter en we zien dat de wetgever zich steeds
nauwkeuriger, vaak letterlijk, aansluit bij richtlijnbepalingen.
Ook het huidige kabinet Balkenende II kiest in het milieubeleid nadrukkelijk de
Europese lijn. In het regeerakkoord staat dat Nederland geen nieuw beleid zal
introduceren dat stringenter is dan de Europese normen voorschrijven, tenzij een
specifiek Nederlands probleem een specifiek Nederlandse oplossing vergt.1 En bij
de herijkingsoperatie van de VROM-wetgeving wordt bij alle wettelijke regelingen nadrukkelijk bekeken welke onderdelen verder gaan dan Europeesrechtelijk
is vereist. De minister van VROM schreef hierover aan de Kamer: 'Bij al geïmplementeerde EG-regelgeving zal kritisch worden bezien of verder is gegaan dan
waartoe EG-regelgeving minimaal verplicht en in hoeverre die maatregelen
noodzakelijk zijn in verband met specifieke Nederlandse omstandigheden. Waar
EG-regelgeving precies en compleet is zal deze zo veel mogelijk één op één worden vertaald’2 In de wandelgangen van het ministerie wordt in dit kader gesproken van 'franje' die misschien wel kan verdwijnen.
Dit alles roept de vraag op die centraal stond tijdens een door het Centrum voor
wetgevingsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg georganiseerde studiedag op 16 mei 2003, dezelfde dag als waarop het reeds genoemde regeerakkoord
werd gesloten: is er nog verschil tussen Europees en Nederlands milieurecht? En
zo ja, moet dat verschil er dan nog zijn?
Wij hebben deze prikkelende vraag voorgelegd aan een aantal deskundigen op
belangrijke milieuthema's waar de invloed van het EG-recht groot is: water (Van
Rijswick), milieueffectrapportage (Jesse), inrichtingen (Jongma), afval (Backes) en
natuur (Verschuuren). Hen is gevraagd de actuele ontwikkelingen op deze
thema's te laten zien en op basis hiervan iets te zeggen over de centrale vraag van
de studiedag. Deze centrale vraag is ook onderwerp geweest van een debat tussen
de vier forumleden (Backes, Brinkhorst, Sevenster en Von Meijenfeldt). In dit
slothoofdstuk proberen we op basis van al deze bijdragen aan de discussie, waarvan de schriftelijke versies hiervoor zijn weergegeven, onze onderzoeksvraag te
beantwoorden.

1

2

Meedoen, meer werk, minder regels, Regeerakkoord van 16 mei 2003, p. 12, te raadplegen op
http://www.regering.nl.
Kamerstukken Il, 2002-2003, 28 600 XI, nr. 10, p. 5.
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2. Het oude beeld
Lange tijd bestond onder milieujuristen het beeld dat er een behoorlijk groot
verschil was tussen het nationaal en het Europees milieurecht. De EG gaf een
aantal randvoorwaarden, gericht op de interne markt, waarbinnen je met je nationale wetgeving moest blijven (denk aan het verbod om in- en uitvoerbeperkingen op te leggen). Daarnaast stelde het EG-recht een aantal basisregels ten aanzien van (meestal) grensoverschrijdende milieuproblemen. In de ogen van velen
destijds ging het daarbij toch eigenlijk om een soort van basisbescherming, die
vooral nuttig was voor landen die nog niet zover waren met de ontwikkeling van
de milieuwetgeving. Zelf gingen we met onze eigen regels veel verder. Wij regelden onderwerpen die Europa niet regelde, en we stelden verdergaande regels
dan EG-rechtelijk werd vereist. We hadden het eigenlijk vooral over de vraag in
hoeverre het EG-Verdrag deze verdergaande maatregelen toeliet, en veel minder
over de vraag of wat we deden eigenlijk wel in overeenstemming was met die
'basisregels' .
Terugkijkend op die periode van de jaren zeventig, tachtig en begin negentig,
moeten we nu toch vaststellen dat we de invloed van het EG-recht hebben onderschat en onze eigen rol binnen de EG hebben overschat. Onderschatting,
omdat ook toen al het EG-recht grote delen van het nationale beleid sterk reguleerde (denk aan de Kaderrichtlijn afvalstoffen uit 1975, de vele waterkwaliteitsrichtlijnen, richtlijnen over milieugevaarlijke stoffen en bestrijdingmiddelen, en
de Vogelrichtlijn uit 1979). Overschatting, omdat we ten onrechte dachten dat
we het allemaal zo goed deden en dat nieuwe richtlijnen overeenkwamen met
hetgeen wij zelf al jaren deden. Achteloze implementatie was het gevolg. We
zagen over het hoofd dat het EG-recht ook strenger kon zijn, of op onderdelen
strenger, of gewoon een andere systematiek voorschreef dan de Nederlandse
wetgeving. De gevolgen van deze houding zijn inmiddels bekend: een onjuiste
implementatie op vele terreinen, vaak blijkend uit ingebrekestellingen en soms
ook veroordelingen door het Hof van Justitie, en niet mis te verstane prejudiciële
oordelen van datzelfde Hof over onderdelen van de Nederlandse milieuwetgeving. Inmiddels laat ook de Nederlandse rechter zich niet onbetuigd als het gaat
om het toekennen van rechtstreekse werking aan bepalingen van EG-richtlijnen.
Tegelijkertijd, zo blijkt uit alle bijdragen in deze bundel, heeft het EG-recht zijn
greep op het nationale milieurecht in Nederland nog verder versterkt. Veel meer
dan vroeger het geval was gaat het daarbij om diep in het hart van het milieurecht ingrijpende ontwikkelingen. Ging het vroeger nog voornamelijk om kwaliteitsnormen voor water of lucht betreffende een bepaalde stof die op Europees
niveau werden vastgesteld, nu heeft bijvoorbeeld de IPPC-richtlijn betrekking op
de hele milieuvergunningverlening (van de procedure tot en met het beschermingsniveau en de voorschriften) en de Kaderrichtlijn water op het hele waterbeleid (kwaliteit en kwantiteit).

248

2.5 IS ER NOG VERSCHIL EN MOET ER NOG VERSCHIL ZIJN? (2003)

3. EG-milieurecht: steeds bepalender voor het nationale milieurecht
Laten we de verschillende bijdragen eens langslopen en het beeld bezien dat
daaruit oprijst. De kwaliteit van het water wordt reeds lang in belangrijke mate
gereguleerd door het EG-recht. Van Rijswick constateert dat de huidige Europese waterregelgeving enorm uitgebreid is, maar dat op alle terreinen die worden
bestreken door Europese waterrichtlijnen, implementatieproblemen zijn. En ook
omzetting van de nieuwe Kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG), die momenteel in volle gang is, voorspelt niet veel goeds. Zoals gezegd beslaat de richtlijn vrijwel het hele waterbeleid, zij het vrij summier daar waar het gaat om de
waterkwantiteit. Op dit laatste terrein bestaat dus nog primair ruimte voor nationaal beleid, vooral als het gaat om het ruimtelijke ordeningsbeleid (denk aan beleid gericht op bescherming tegen overstroming). Voor het overige waterbeleid
geldt dat Nederland veel actiever en effectiever het beschikbare juridische instrumentarium zal moeten inzetten en wat minder moeten 'polderen' om de
voorgeschreven doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Bovendien is
aan scherping van mest-, bestrijdingsmiddelen-, stoffen- en producten beleid nodig, aldus Van Rijswick. Kortom, de komende jaren kunnen we nog veel discussies verwachten waarin de Kaderrichtlijn water een hoofdrol speelt.
De IPPC-richtlijn (Richtlijn 96/61/EG) raakt het hart van de Wet milieubeheer,
en daarmee het hart van het Nederlandse milieurecht: de milieuvergunning. Toch
heeft het ruim zes jaar geduurd voordat er serieuze aandacht kwam voor deze
richtlijn. De wetgever stelde zich in 1997 nog op het standpunt dat met de bestaande wetgeving aan de richtlijn kon worden voldaan, maar uit de bijdrage van
Jongma blijkt dat op een groot aantal, vaak cruciale, onderwerpen de nationale
en Europese regeling verschillen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederland ingebreke is gesteld door de Europese Commissie vanwege het in de ogen
van de Commissie onjuist omzetten van de richtlijn. Jongma laat zien dat de Europese regeling om verschillende redenen beter is dan de huidige regeling van
hoofdstuk 8 Wet milieubeheer en concludeert dat de richtlijn een inspiratiebron
kan zijn voor de modernisering van de Wet milieubeheer.
De Nederlandse regeling inzake milieueffectrapportage staat al veel langer in de belangstelling vanwege de invloed van het EG-recht; de regeling is ook reeds in de
jaren negentig enkele keren aangepast om (beter) te voldoen aan de EG m.e.r.richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG, later gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG). Toch
loopt er nog steeds een inbreukprocedure tegen Nederland, wat aangeeft dat de
Commissie nog niet tevreden is, en zorgt nationale en Europese jurisprudentie
over de m.e.r.-richtlijn steeds weer voor verrassingen. Jesse bespreekt deze jurisprudentie uitvoerig. Daar komt nog bij dat er weer grote veranderingen op stapel
staan, vooral als gevolg van het introduceren van een strategische milieubeoordeling op Europees (Richtlijn 2001/42/EG, de SMB-richtlijn) en internationaal
(Protocol bij het Verdrag van Espoo) niveau. Tot slot loopt er ook nog een nationale discussie over de vraag of de Nederlandse m.e.r.-regeling niet teveel administratieve lasten met zich meebrengt. Bij al deze kwesties speelt het EG-recht
een centrale rol, zij het dat Jesse betoogt dat Nederland steeds in oude fouten
blijft vervallen door niet ten volle een goede verwezenlijking van de EG249
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richtlijnen te realiseren. Ook bij de implementatie van de SMB-richtlijn dreigen
hier problemen te gaan ontstaan.
Het nationale beleid en recht inzake afvalstoffen is de laatste jaren grondig van gedaante veranderd. Deze gedaantewisseling is helemaal terug te voeren op het EGrecht. Hier was het echter niet zozeer de Europese wetgever als wel de Europese
rechter die zorgde voor een aantal aardschokken. Uit de bijdrage van Backes
blijkt dat het de Nederlandse wetgever deels is aan te rekenen dat hij onzorgvuldig is omgegaan met de reeds sinds 1975 geldende afvalstoffenrichtlijn, maar dat
ook de Europese rechter blaam treft. Deze laatste is er namelijk niet in geslaagd
om een eenduidige en voor de praktijk goed toepasbare uitleg te geven aan belangrijke bepalingen uit de diverse afvalstoffenregelingen.
Tot slot de natuurbescherming. Ook daarvan kan worden gezegd dat het hele Nederlandse beleid en recht betreffende de bescherming van soorten en (vooral)
gebieden de afgelopen jaren fundamenteel is veranderd. En ook hier loopt opnieuw een inbreukprocedure, nadat Nederland in 1998 reeds is veroordeeld.
Verschuuren geeft aan dat dit vooral te wijten is aan het feit dat natuurbescherming in Nederland jarenlang een ondergeschoven kindje is geweest. Pas nadat de
nationale rechter in de loop van 2000 wat nauwgezetter ging toetsen aan de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/
EEG), bleek dat er vaak besluiten worden genomen met belangrijke negatieve
gevolgen voor de natuur zonder dat daarmee serieus rekening is gehouden. Mede
door alle ophef in de media wordt uiteindelijk in een paar jaar tijd een flinke inhaalslag gepleegd, zowel binnen het openbaar bestuur als door de wetgever, zodat
uiteindelijk (maar hier loopt het wetgevingsproces deels nog) sprake is van een
letterlijke omzetting van de beide richtlijnen in nationale wetgeving.
Zo blijkt elk onderdeel van het milieurecht wel zijn eigen ontwikkeling te hebben, maar kunnen toch ook algemene conclusies worden getrokken. (1) Aanvankelijk wordt meestal het belang van het EG-recht niet ingezien en zijn inbreukprocedures door de Commissie of uitspraken van de rechter nodig zijn om het tij
te doen keren. (2) Nog steeds, ook bij nieuwe richtlijnen, is de eerste reflex om
de verschillen met de nationale wetgeving te bagatelliseren. (3) Maar regelmatig
blijkt, bij nader inzien, dat de Europese regelgeving meer waarborgen biedt voor
de bescherming van het milieu dan de bestaande nationale wetgeving, zodat het
beter is de EG-regelgeving als inspiratiebron te zien dan als bedreiging. Dit geldt
niet altijd, soms maakt het EG-recht de zaak er niet eenvoudiger op (zie het afvalstoffenrecht). (4) Uiteindelijk kiest de wetgever er meestal voor om richtlijnen
vrij letterlijk om te zetten, zodat er in de praktijk, daar waar EG-regelgeving bestaat, niet veel verschil meer is tussen het nationale en het secundaire EG-recht.
4. Toekomstperspectief
Daarmee lijkt de centrale vraag van deze bundel al te zijn beantwoord. Maar wat
betekent dat voor de toekomst? Betekent dat bijvoorbeeld dat het niet langer
zinvol is om eigen beleid en recht te formuleren? Geenszins. Om te beginnen
blijven er onderwerpen die niet bestreken worden door secundair EG-recht.
Sevenster en Van Rijswick hebben laten zien dat op die terreinen (uiteraard)
Nederland zijn eigen regels kan stellen; genoemd zijn de ruimtelijke ordening,
250

2.5 IS ER NOG VERSCHIL EN MOET ER NOG VERSCHIL ZIJN? (2003)

stankhinder en bodembescherming. Bovendien laten de meeste EG-milieuregels
ruimte voor verdergaande nationale regelgeving. Op sommige terreinen, bijvoorbeeld het waterbeheer, is het vanwege de specifieke Nederlandse situatie
ook noodzakelijk dat Nederland verdergaande normen stelt. Soms ook hebben
we al vele jaren extra voorzieningen, zoals de Commissie voor de m.e.r. die een
rol speelt in de toepassing van de Nederlandse m.e.r.-procedure. Zolang deze
‘franje’ goed functioneert3 en bijdraagt aan een betere realisering van de doelstellingen van de betreffende richtlijn, is er niets op tegen om haar te behouden.
Dergelijke slimme verdergaande maatregelen kunnen ook in Europees verband
worden bepleit. Sevenster wijst erop, dat het door Nederland bepleiten van vergaande normen past in het streven van Nederland om een voortrekkersrol te spelen in Brussel. Zo’n voortrekkersrol wordt echter alleen geaccepteerd indien Nederland op alle terreinen zelf het EG-recht naleeft. En zoals we in deze bundel
hebben gezien kan dat (nog) niet worden volgehouden. Recentelijk concludeerde ook het RIVM in de Milieubalans 2003 dat Nederland terugzakt uit de kopgroep en dat het aantal inbreukprocedures tegen Nederland toeneemt.4
Moet de houding van Nederland ‘in Brussel’ dan veranderen? Het antwoord op
deze vraag is positief. Om met Von Meijenfeldt te spreken: Nederland moet de
Europese kaart spelen. Niet alleen vanwege de zojuist genoemde reden (het krijgen van gezag binnen de EU), maar ook om te voorkomen dat het gat tussen
nationaal en Europees beleid nog groter wordt. Von Meijenfeldt geeft aan dat
een deel van de problemen rond de verwezenlijking van het EG-milieurecht in
Nederland ook het gevolg is van de eigen milieuproblemen. Vanwege de bevolkingsdichtheid, de intensieve landbouw, visserij en industrie en de grote mobiliteit, is het moeilijk om Europese normen te halen. Ook uit de Milieubalans 2003
blijkt dat de milieudruk in Nederland groot is doordat het de hoogste dichtheid
van bevolking, industrie, vee en transport heeft in de EU en daardoor de hoogste
overbelasting van bodem, (grond) water en natuur met zuur, stikstof en fosfaat in
de EU. Nederland moet dus meer milieumaatregelen nemen dan andere landen.5
Als Nederland niet achter de feiten wil blijven aanhollen zal het, zoals vroeger
veel meer het geval was, weer greep moeten krijgen op de beleidsontwikkeling
in Brussel.
Opvallend is dat iedereen het erover eens lijkt te zijn dat de belangrijkste veranderingen (vooralsnog) op nationaal niveau moeten plaatsvinden. Brinkhorst gaat
tijdens de studiedag daarin het verst. Hij vindt dat er iets moet veranderen in de
hoofden van de mensen. Niet alleen de Europese specialisten op de ministeries,
maar iedereen in Nederland moet veel meer Europees proberen te denken. Ook
het kamerlid, de gemeenteambtenaar, de wetenschapper, de advocaat, de bedrijfsjurist. Er moet dus een cultuuromslag komen. Von Meijenfeldt geeft aan dat
er al veel is gebeurd om Europa te laten 'indalen' binnen de diverse ministeries,
maar hij geeft toe dat er nog meer moet gebeuren. Von Meijenfeldt pleit bij-

3

4
5

Hetgeen het geval is, zie bijv. Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, Naar een duurzame milieueffectrapportage, Advies nr. 9, Den Haag 1996, p. 13.
RIVM, Milieubalans 2003. Het Nederlandse milieu verklaard, Bilthoven 2003, p. 129.
A.w., p. 122.
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voorbeeld voor het verplicht uitvoeren van een Europa Toets op alle voorgenomen Haagse regelgeving.
De WRR heeft zich recentelijk op gelijke wijze uitgelaten, met dat verschil dat
de Raad Europa in een veel breder verband wil laten indalen. Volgens de Raad is
het argument dat het 'moet van Brussel' niet toereikend, zeker als vooraf niet
voldoende aandacht is besteed aan de aanvaardbaarheid en haalbaarheid van een
Europese maatregel.6 De WRR vindt dat het aan de nationale overheid is om
zich te verzekeren van een toereikend draagvlak voor nieuwe EG-regelgeving:
regering en parlement vervullen een scharnierfunctie tussen Brussels beleid en de
nationale staat.7 Daartoe moeten Nederlandse standpunten nationaal goed worden voorbereid. Al op dat moment moeten lagere overheden, die immers straks
de EG-maatregelen moeten uitvoeren en handhaven, betrokken zijn. Mogelijke
problemen van uitvoering en handhaving moeten op dat moment al naar voren
worden gehaald. Volgens de WRR kan dat leiden tot een betere implementeerbare regelgeving en tot een groter commitment van de uiteindelijke uitvoerders
en handhavers.8 Vervolgens moeten de bereikte resultaten tijdig en grondig worden gecommuniceerd naar de betrokken delen van de samenleving.9
Als in eigen land de Europese zaken op orde zijn, kan worden getracht het beleids- en wetgevingsproces in Brussel te beïnvloeden. In een in 2002 afgerond
onderzoek is voor het ministerie van VROM een handreiking ontwikkeld die
behulpzaam kan zijn bij het aangaan van de dialoog in Brussel.10 In dat onderzoek werd namelijk geconstateerd dat er weliswaar een sterk Europees bewustzijn
is binnen het ministerie, maar dat dat sterk is verbrokkeld onder de deskundigen
op bepaalde specifieke terreinen. Er bestaat geen strategie inzake het voeren van
een Europese discussie. Een centrale vraag die bij het ontwikkelen van een strategie moet worden beantwoord is met name: welke onderwerpen zijn voor ons
zo belangrijk dat we daar de discussie over willen aangaan? Je kunt immers niet
steeds alles ter discussie stellen en steeds je zin krijgen, zeker niet bij een zich uitbreidende EU. Het voeren van een Europese dialoog kost bovendien ook heel
veel tijd en energie (het houdt feitelijk nooit op, want stel dat de richtlijn er
eenmaal is geheel naar de wens van Nederland, dan nog kunnen wijzigingsvoorstellen opduiken of procedures bij het Hof aanleiding geven tot een gewijzigde
uitleg van de richtlijn). Er moet dus regie worden gevoerd op de Europese discussie. De Tweede Kamer, maar ook decentrale overheden en maatschappelijke
organisaties zouden daarin een stem moeten hebben.11
Andere belangrijke vragen die moeten worden beantwoord voordat de dialoog
wordt aangegaan zijn verder bijvoorbeeld: Welke landen kunnen we meekrijgen
bij thema X? Wordt datgene wat we willen ook buiten ons land als een probleem
6
7
8
9
10

11
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WRR, Naar nieuwe wegen in het milieubeleid, Rapport nr. 67, Den Haag 2003, p. 128 en 149.
A.w., p. 149
A.w., p. 150.
A.w., p. 128.
J.M. Verschuuren, C.l. Bastmeijer, J.A. Schout, Europese dialoog over voorstellen tot aanpassing van
de Nederlandse milieuwetgeving, rapport voor het ministerie van VROM, Centrum voor wetgevingsvraagstukken UvT/European Institute of Public Administration, Tilburg/Maastricht 2002.
De Tweede Kamer staat nu nog grotendeels aan de zijlijn, zie Stichting Natuur en Milieu, Heeft Nederland grip op het EU -milieubeleid?, Utrecht 2002 (te raadplegen via http://www.snm.nl/ eu.htm).
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ervaren? Zijn we bereid andere oplossingen voor het probleem te accepteren,of
moet het per se op onze manier (zo ja, kunnen we dat ook bewijzen)? Kunnen
we aansluiten bij bredere Europese discussies, bijvoorbeeld binnen de Europese
Commissie (zoals het 'governance' debat)? Kunnen we voor het aanzwengelen
van de discussie gebruik maken van bestaande Europese netwerken, zoals IMPEL12 en EPRG?13
De houding, en dat komt dus overeen met Brinkhorst' s al aangehaalde opvatting, moet Europees zijn. Dat wil zeggen: gericht op een gezamenlijk probleem
en niet vanuit groot enthousiasme over onze eigen oplossingen, maar open vooroplossingen die andere lidstaten aandragen. In het verleden werd nogal eens ons
systeem, dat dan vaak ook al helemaal met nationale wetgeving was dichtgetimmerd, als zaligmakend gepresenteerd zonder enig bewijs dat dat systeem ook tot
de meeste milieuwinst leidde. In plaats daarvan moet worden geluisterd naar andere lidstaten en moet gezamenlijk met enkele gelijkgestemden met voorstellen
worden gekomen, liefst met instemming van de Commissie.
Het maken van consistentere regelgeving zou daarbinnen een centraal doel moeten zijn, zoals Von Meijenfeldt ook aangeeft. De ontwikkelingen in het Europese
afvalstoffenrecht laten bijvoorbeeld zien dat de Europese wetgever belangrijke
begrippen moet invullen en dit niet mag overlaten aan de rechter (Backes sprak
van de 'orakelende rechter'). Consequentie daarvan is dat vervolgens onze eigen
wetgeving naadloos op de Europese moet aansluiten. Terugkomend op de
hoofdvraag van deze bundel: na het voeren van een Europese dialoog is er (als
het goed is) niet veel verschil meer tussen het nationale en Europese recht.
De slotvraag die dan nog resteert is: wat betekent dat voor de bescherming van
het milieu? Levert dit minder ambitieuze regelgeving op, zeker nu de uitbreiding
voor de deur staat? De WRR betoogt dat de vroeger vaak geuite vrees dat internationalisering van beleid zou leiden tot een 'race to the bottom' niet bewaarheid
is geworden, maar dat juist het omgekeerde het geval is. Nederland wordt onder
dreiging van zware sancties gehouden aan uitvoering van aangegane verplichtingen. In deze bundel zijn daarvan verschillende voorbeelden terug te vinden: zowel de nationale rechter als de Europese Commissie en het Hof van Justitie
dwingen tot daadwerkelijke implementatie, daar waar - in de woorden van de
WRR - Nederland eerder nog wel eens wilde uitblinken in het aanvaarden van
ambitieuze doelstellingen, gevolgd door lankmoedige implementatie.14
Wellicht zal de uitbreiding met tien nieuw lidstaten, die net allemaal hijgend en
puffend hun nationale milieuwetgeving op Europees niveau hebben gebracht,
tijdelijk zorgen voor een iets minder snelle uitbouw en verdere aanscherping van
de regelgeving en zal de nadruk gedurende een aantal jaren meer komen te liggen op de uitvoering en de handhaving van bestaande regels. Dat laatste zou
12

13

14

European Network for the Implementation of Environmental Law, een infonneel Europees netwerk
waarin onderwerpen worden besproken die samenhangen met de implementatie en handhaving van
EG-milieurecht met betrekking tot inrichtingen. In dit netwerk worden zowel praktische handhavingskwesties besproken, als ook meer beleidsmatige kwesties.
Zie http://europa.eu.int/comm/environment/impel/.
Environmental Programme Review Group: een informeel Europees overleg op het niveau van DG en
directeuren over milieuzaken.
A.w., p. 149.
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trouwens ook voor Nederland geen kwaad kunnen, zo blijkt uit de verschillende
hoofdstukken van deze bundel. Maar zo' n adempauze zal toch weer worden gevolgd door nieuwe en ambitieuze milieuregelgeving, gericht op een hoog niveau
van bescherming. Dit ambitieniveau is vastgelegd in het EG-Verdrag. Bovendien
is de Europese Commissie een krachtige speler gebleken die voor het milieubelang opkomt en het hoge beschermingsniveau bewaakt.
5. Conclusie
Deze bundel heeft in het teken gestaan van de vraag of er nog verschil is of moet
zijn tussen het Nederlandse en het Europese milieurecht. Het antwoord op deze
vraag luidt, alles overziend, naar onze mening als volgt. Om te beginnen blijven
er onderwerpen waar 'Europa' niets over heeft geregeld. Ook vereist de specifieke Nederlandse situatie daar waar dat wel het geval is soms verdergaande ('eigen')
regels. In zoverre is het antwoord dus dat er altijd verschil zal blijven bestaan.
Maar voor zover er wel secundaire EG-regelgeving bestaat en Nederland geen
beroep kan doen op een bijzondere eigen positie, komt het nationale milieurecht
steeds meer overeen met het Europese en is er steeds minder verschil. Om diverse redenen is het van belang om discussies over (nieuwe) milieuregelgeving op
Europees niveau aan te gaan, zodat de specifieke Nederlandse wensen zoveel
mogelijk op dat niveau moeten worden bepleit. De uitkomst van die dialoog
bepaalt sterk de ontwikkeling van het nationale milieurecht. Dus zo'n discussie
over de ontwikkeling van het milieurecht op Europees niveau draagt zelf weer
bij aan het steeds meer samenvallen van het Europese en het nationale milieurecht. Dit effect wordt nog versterkt door het feit dat Nederland alleen gehoor
vindt bij andere lidstaten en/of de Europese Commissie als ze zelf haar Europese
zaken op orde heeft. Het overeenstemmen van het nationale met het Europese
milieurecht is dus een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van enige invloed op de Europese regelgeving.
Als het gaat om onderwerpen waarover de EG regels heeft gesteld of wil stellen is
het antwoord op de centrale vraag dus 'nee': er moet en mag geen verschil zijn
tussen het nationale recht en het Europese milieurecht. De consequenties van dit
antwoord zijn groot. Nationale maatschappelijke, bestuurlijke en politieke discussies moeten worden gericht op een Europees besluitvormingsproces. Voor het
milieu zijn de gevolgen positief: woorden moeten worden gevolgd door daden
en niet door nog meer woorden, zoals in ons land nog wel eens gebruik wil zijn.
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Hoofdstuk 3
Rechtsbescherming in het
milieurecht

3.1 Een Internationaal Milieugerechtshof?
(1994)
Moet er een internationaal gerechtshof komen dat voor grensoverschrijdende
milieugeschillen beslist? In juni 1994 werd in Venetië een groot internationaal
congres gehouden om steun voor deze gedachte te verwerven. Ook in de literatuur wordt voor een dergelijk hof gepleit (zie Amadeo Postiglione, The global
village without regulations, Florence 1994 en Alfred Rest, Environmental Policy
and Law, 1994/4).
Voor de oprichting van een internationaal milieugerechtshof is een aantal houtsnijdende argumenten aan te voeren. Het internationaal recht vertoont ten aanzien van de bescherming van het milieu ernstige lacunes. Zo is het bij grensoverschrijdende milieu-aantastingen voor individuen of milieu-organisaties buitengewoon moeilijk om met succes een juridische actie te voeren. In het volkenrecht
staan als rechtssubjecten staten en hun rechtsbetrekkingen centraal. Voor zover er
al adequate milieuverdragen zijn, hebben alleen staten bij niet-naleving van verplichtingen toegang tot het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. In de praktijk wordt van die mogelijkheid nauwelijks gebruik gemaakt, omdat staten er de
voorkeur aan geven hun geschillen niet langs juridische, maar via diplomatieke
weg op te lossen. Derden staan daarbij juridisch buitenspel. Hooguit is er voor
hen de mogelijkheid van een juridische procedure op basis van het (internationaal) privaatrecht of van het nationale publiekrecht van de milieu-aantastende
staat zelf. Maar ook die wegen zijn lastig te bewandelen (zie bijvoorbeeld zaken
als de Kalimijnen of die ter zake van de oprichting van of schade veroorzaakt
door kerncentrales.
Een internationaal hof waar derden wèl toegang zouden hebben spreekt derhalve
aan. Maar met een gerechtshof zijn niet alle problemen van tafel. Om te kunnen
functioneren zal het hof over adequate toetsingsnormen moeten beschikken. Dat
vergt een verder ontwikkeld internationaal milieurecht met onder meer verdragen met normen die beter zijn toegesneden op de centrale milieuvraagstukken en
met meer aandacht voor de uitvoering, de naleving en de (niet-rechtelijke) handhaving van die verdragen. Zonder dat zal het Hof niet meer kunnen zijn dan een
beperkte oase in een woestijn. Bij die verdere ontwikkeling van het internationale milieurecht hebben we de staten dus toch weer nodig. Dat geldt trouwens ook
voor de oprichting van het internationaal milieugerechtshof. En daarmee lijkt de
cirkel ook in dit geval rond te zijn. Waarom zouden staten die hun geschillen zelf
bij voorkeur niet voorleggen aan een internationaal gerechtshof burgers en milieu-organisaties door het sluiten van een verdrag wèl toegang tot een rechter willen bieden, terwijl het toch grosso modo over hetzelfde type van milieugeschillen
zal gaan? En als er al staten daartoe bereid zijn, zullen er dan voldoende zijn, zodat er sprake is van een wereldwijde jurisdictie?
De gedachte om een internationaal milieugerechtshof op te richten is op zichzelf
zeker niet onzinnig. We moeten echter niet de illusie hebben dat we met het
toevoegen van een radertje de machine van het internationaal (milieu)recht fun257
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damenteel kunnen veranderen. Daarvoor is heel wat meer nodig! Verder is het
de vraag of het zinvol is een nieuwe instantie in het leven te roepen. Is het niet
verstandiger te onderzoeken of bestaande procedures, zoals die bij het Internationaal Gerechtshof of het Permanente Hof van Arbitrage, zo aangepast kunnen
worden dat er met betrekking tot milieugeschillen betere correctiemogelijkheden
ontstaan?
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3.2 Geen toegang meer voor een ieder in de Awb?
(2000)
De voor het milieurecht en het recht van de ruimtelijke ordening zo kenmerkende actio popularis beleeft niet het hoogtepunt van haar populariteit. Zo stelde
het regeerakkoord van het tweede paarse kabinet dat rechtsbescherming in beginsel alleen open moet staan voor belanghebbenden. Maar voordat knopen zouden
worden doorgehakt zou het functioneren van de actio popularis worden onderzocht. Een degelijke studie van de Utrechtse rechtenfaculteit toonde aan dat er,
in tegenstelling tot beweringen aan de stamtafel, helemaal geen sprake is van een
knellend bestuurlijk probleem. Niet-belanghebbenden stellen nauwelijks beroep
in en vertraging van de besluitvorming is niet vast te stellen. Backes (M en R
1999/5, p. 119) sprak terecht over 'Much ado about nothing'.
Toch stelt het dit jaar bij het parlement ingediende wetsvoorstel (27 023) uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht de actio
popularis indirect opnieuw ter discussie. Het wetsvoorstel - een gevolg van de
evaluatie van de Awb - voegt de openbare en de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedures van de afdelingen 3.4 en 3.5 Awb samen tot één uniforme
procedure. De nieuwe voorbereidingsprocedure is een mengsel van de globale
procedure van de huidige afdeling 3.4 en de meer gedetailleerde procedure van
afdeling 3.5, die vooral op milieubesluiten van toepassing is. De verplichte bezwaarschriftprocedure van art. 7:1 Awb hoeft na toepassing van de voorbereidingsprocedure niet meer gevolgd te worden. Dat geldt nu alleen voor afdeling
3.5. De procedure is ten opzichte van afdeling 3.5 versoberd doordat een aantal
onderwerpen niet meer of terughoudender wordt geregeld. Opvallend is dat de
toegang tot de besluitvormingsprocedure niet meer, zoals in afdeling 3.5, voor
een ieder wordt opengesteld, maar nog slechts voor 'belanghebbenden'. In combinatie met art. 20.6 Wet milieubeheer kent het milieurecht nu een getrapte actio popularis. Iedereen die deelneemt aan de voorbereidingsprocedure kan later
in beginsel in beroep gaan. Door het schrappen van de toegang van een ieder tot
de besluitvormingsprocedure wordt het actio popularis-element uit de Awb gehaald.
Het gemak waarmee dat gebeurt verwondert me, ook al wordt de soep wat minder heet gegeten dan ze wordt opgediend. Een bijzondere wet, zoals de Wm,
kan het uit de Awb geschrapte recht voor een ieder toch weer toekennen. Het is
de bedoeling dat dit voor milieubesluiten en besluiten in de sfeer van de ruimtelijke ordening ook gebeurt. Als die afwijkende regeling er komt, en er in de toekomst steeds bij wetswijzigingen aan gedacht wordt of een actio popularis gewenst is, zou in theorie alles materieel voor de milieuwetgeving hetzelfde kunnen blijven. Maar zal dat ook over de volle breedte de praktijk worden?
In 1994 werd de kort daarvoor in werking getreden Wm gewijzigd, omdat men
het wenselijk vond een algemene uitgebreide procedure, geënt op de milieuvergunningprocedure, aan de Awb toe te voegen. Nu verdwijnt deze regeling deels
uit de Awb en zou ze weer in de Wm moeten worden opgenomen. Zo'n cirkelgang is slechts verdedigbaar, indien er zwaarwegende argumenten voor worden
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aangedragen. Dat gebeurt niet. Merkwaardig is dat het Utrechtse onderzoek wel
wordt vermeld, maar dat er inhoudelijk niet op wordt ingegaan.
Ongelukkig vind ik vooral de signaalwerking die van deze wijziging uitgaat: de
actio popularis past niet in een algemene wet als de Awb, hooguit mag een bijzondere wet corrigeren. Principieel is er echter veel voor te zeggen dat een ieder
op kan komen voor het stemloze belang van natuur en milieu, dat vaak niet samenvalt met dat van specifieke belanghebbenden. Bij besluiten waarop de voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing wordt is het belang van natuur
en milieu veelvuldig aan de orde. Door een toegang voor een ieder kan de kwaliteit van de besluitvorming toenemen. Hoewel die meerwaarde in de praktijk
relatief is, blijkt uit het Utrechtse onderzoek dat er anderzijds nauwelijks oneigenlijk gebruik van dit ruime recht wordt gemaakt. Afschaffing zou zelfs tot hogere bestuurslasten leiden omdat de kring van belanghebbenden door het bestuursorgaan steeds zal moeten worden beoordeeld. In zijn eerdervermelde opinie
wees Backes erop dat ook internationale en Europeesrechtelijke aspecten voor
handhaving van de actio popularis pleiten. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar. Al
met al blijft het de vraag waarom het schrappen van de toegang tot de besluitvormingsprocedure voor een ieder in de Awb nodig is. Gaat het alleen om het
'optisch' effect? In tegenstelling tot wat de MvT suggereert levert het schrappen
geen bijdrage aan de dejuridisering.
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3.3 Stimulerende rechtspraak (2002)
Op 10 en 11 oktober organiseerde de Commission on Environmental Law van
de IUCN in Londen een symposium over de rol van de rechter in het milieurecht. De bijeenkomst, waaraan behalve rechters uit vooral Europese landen ook
enkele wetenschappers deelnamen, was in zekere zin een vervolg op het Global
Judges Symposium dat voorafgaand aan de Wereldmilieutop in Johannesburg (zie
daarover de opinie in het vorige nummer) werd gehouden.
In Londen werd gesproken over algemene thema's, zoals de vraag hoever de
rechter in zijn toetsing mag gaan en of er behoefte is aan specialistische voorzieningen, zoals milieurechtbanken of milieukamers, bij de beslechting van milieugeschillen. Ook stonden onderwerpen als aansprakelijkheid en de toegang tot de
rechter in het milieurecht op de agenda. Die onderwerpen konden natuurlijk
niet allemaal diepgaand worden besproken, maar het was boeiend en nuttig om
ervaringen uit andere landen en rechtsstelsels te vernemen. Mij trof vooral de
wijze waarop enkele rechters spraken over de betekenis die sommige arresten in
hun land voor de ontwikkeling van het milieurecht hadden gehad. Meestal ging
het om voorbeelden van nationale rechtspraak, maar ook het recente arrest van
het EHRM van 2 oktober 2001 inzake art. 8 EVRM en de geluidhinder van het
vliegveld Heathrow (M en R 2002, 15) werd als baanbrekend genoemd.
Kenden wij in ons land ook zulke voorbeelden? Heeft de Nederlandse rechter
ook een creatieve rol bij de ontwikkeling van het milieurecht gespeeld? In mijn
antwoord vertel ik dat vooral de wetgeving in ons land erg belangrijk is geweest.
Hoewel de Nederlandse rechter zijn werk naar behoren heeft gedaan, kan in het
algemeen niet gezegd worden dat hij in bijzondere mate aan de vernieuwing van
het milieurecht heeft bijgedragen. Soms trapte hij zelfs nadrukkelijk op de rem,
zoals in de bodemsaneringszaken. Misschien was dat voor een deel ook wel nodig gezien de soms wel erg actieve wetgever, maar vernieuwend was het niet
bepaald. Vrij terughoudend was de administratieve rechter ten aanzien van de
toepassing van milieubeginselen en de inbedding van nieuwe instrumenten, zoals
de vergunning op hoofdzaken. Baanbrekend was wel het befaamde -De Nieuwe
Meer-arrest uit 1986, waarin de Hoge Raad in feite toestemde in actierecht voor
milieuorganisaties in civiele geschillen. Het arrest leidde enkele jaren later tot een
regeling in het BW.
Bij de bespreking van de betekenis van het Verdrag van Aarhus inzake de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter in
milieugeschillen (zie M en R 1999, p. 98 e.v.), kan ik vertellen dat ons land nu al
vrijwel aan de eisen van het verdrag voldoet. Dat verrast de gesprekspartners niet.
Ons milieubeleid en milieurecht hebben over de grens nog een reputatie van
vooruitstrevendheid. Als ik meld dat de actio popularis in het milieurecht en de
ruimtelijke ordening op de tocht staat, en in de Awb binnenkort wordt geschrapt, kijkt men op. Dat doet men ook als ik toevoeg dat het zowel in de Awb
als in het BW wettelijk verankerde actierecht voor milieuorganisaties kort geleden in het parlement ter discussie is gesteld (bij de behandeling van het jaarverslag
van de Nationale Ombudsman door de VVD op 3 september jl.) Dat had men
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van een land dat zich zo voor de totstandkoming van het Verdrag van Aarhus
inzette, niet verwacht.
Rechtspraak als richtinggevend baken. De gedachte bleef bij me haken. In deze
politiek en maatschappelijk tumultueuze tijden lijkt voorlopig niet veel vernieuwing van de milieuwetgeving te mogen worden verwacht. De tendens is dat de
"franje" ervan moet worden verwijderd. Dat hoeft niet altijd erg te zijn. Laten
we bovendien onze kaarten maar eens zetten op de uitvoering en handhaving
van de bestaande wetgeving. Maar als de versobering zou doorschieten zou het
aangenaam zijn er als een enkele keer sprake was van stimulerende rechtspraak
van het type waarover de buitenlanders zo geestdriftig vertelden. Dat kan natuurlijk maar incidenteel het geval zijn en alleen binnen de marges die de rechter
heeft. Maar toch. Baanbrekende arresten van het niveau en de betekenis van het
De Nieuwe Meer-arrest blijven ook in ons land in de toekomst voor de ontwikkeling van het milieurecht meer dan welkom.
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Hoofdstuk 4

Water en milieu

4.1 De verhouding van milieurecht tot waterrecht
(1986)
1. Inleiding
Sinds de grondwetsherziening van 1983 kent onze grondwet een artikel 21 dat
bepaalt dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het
land en de bescherming en de verbetering van het leefmilieu (1). Het artikel
munt niet uit door precisie (2). Is wat onder 'de bescherming en de verbetering
van het leefmilieu' moet worden verstaan globaal wel duidelijk, weinig helder is
het begrip 'de bewoonbaarheid van het land'. Volgens de Memorie van Toelichting valt onder de bewoonbaarheid van het land in elk geval de zorg voor de waterkering en de waterbeheersing (3). Tijdens de parlementaire behandeling is het
begrip later ruimer uitgelegd. Ook voorzieningen voor verkeer en vervoer, wonen, recreatie en natuurbescherming zouden eronder vallen (4). Zo geformuleerd
zou ook de ruimtelijke ordening in ruime zin betrekking hebben op de zorg
voor de bewoonbaarheid (5).
In dit kader zou het te ver voeren om nader in te gaan op de vraag wat de exacte
inhoud van het begrip de bewoonbaarheid van het land is. Voor dit verhaal is het
echter interessant dat uit art. 21 blijkt dat het voeren van een adequaat waterbeheer en milieubeheer een staatstaak is. Uit het artikel valt nog iets af te leiden.
Waterbeheer en milieubeheer worden weliswaar haast in één adem genoemd
maar tussen beide beheersterreinen wordt onderscheid gemaakt. Hoewel er tussen beide terreinen een nauwe band bestaat en ze elkaar voor een deel zelfs overlappen, vallen ze niet geheel samen. Bovendien kan zich strijdigheid voordoen
tussen de doelen die in de twee terreinen worden nagestreefd. In de al meer genoemde Memorie van Toelichting op art. 21 constateert ook de regering dat de
beide zorgplichten die in het grondrecht worden genoemd met elkaar kunnen
botsen: 'De zorg voor de bewoonbaarheid van het land kan overigens in strijd
komen met de zorg voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu en
omgekeerd' (6).
Eenheid van beleid tussen de nauw met elkaar verweven beheersgebieden is dus
geen vanzelfsprekende zaak. In de praktijk zal eenheid alleen door een goed bestuur kunnen worden bereikt. Ook het recht kan daaraan een bijdrage leveren.
Het tot stand komen van een geïntegreerd beleid kan bevorderd worden door
een systeem van regelgeving waarin rekening met de samenhang tussen de beheersgebieden is gehouden. Daarmee zijn wij gekomen bij het onderwerp van dit
preadvies, de verhouding van het milieurecht tot het waterrecht (7). Centraal zal
daarin de vraag staan welke regelgeving er is ter zake van het milieu- en waterbeheer en of, en zo ja, in hoeverre en op welke wijze, er in het milieu- en waterrecht rekening met de verwevenheid van de beleidsterreinen is gehouden.
Het door het bestuur van de Vereniging voor Milieurecht geagendeerde onderwerp, de eenheid van milieubeheer en waterbeheer, is niet nieuw. Het thema is
in het verleden vooral in de jaren zeventig, aan de orde geweest. In die discussie
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die met een grote heftigheid werd gevoerd, ging het vooral om de vraag welke
staatsorganen bevoegdheden ter zake van het waterkwaliteitsbeheer ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) zouden moeten verkrijgen.
Het debat concentreerde zich op de positie van de waterschappen. Niet door een
ieder werd het vanzelfsprekend gevonden dat provinciale staten de bevoegdheid
tot het verlenen, weigeren, wijzigen en intrekken van vergunningen tot lozing in
de zgn. provinciale wateren op basis van art. 6 WVO aan waterschappen konden
delegeren en in de praktijk in een achttal provincies ook delegeerden (8). Enkele
jaren later ging het om de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne met betrekking tot het kwaliteitsbeheer op basis van de WVO.
Uiteindelijk zou de minister - sinds de herverkaveling van de departementen tijdens de kabinetsformatie van 1982 is dit de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (9) – medeverantwoordelijkheid verkrijgen (10).
Ook al is het onderwerp dus niet onbesproken, er valt toch wel iets voor te zeggen om anno 1986 nog eens de balans op te maken. Niet alleen zijn we een aantal jaren verder, maar er hebben zich zowel op het terrein van het milieubeheer
als op dat van het waterbeheer ontwikkelingen voorgedaan die een nieuwe beschouwing over dit onderwerp lijken te rechtvaardigen. Zowel in het milieubeheer als in het waterbeheer is er vandaag de dag een streven te komen tot een
meer integraal beleid. Diezelfde tendens is ook waar te nemen in het recht aangaande beide beleidsterreinen.
Daar komt bij dat ook de invalshoek van waaruit de problematiek wordt bekeken
een iets andere is dan die uit de jaren zeventig. Lag het accent toen sterk op de
vraag wie bevoegd zou moeten zijn, nu is de nadruk meer komen te liggen op de
taken die moeten worden behartigd (11). Nu geef ik onmiddellijk toe dat de
vraag van de taakstellingen en die van de bevoegdheid niet geheel los van elkaar
kunnen worden bezien. In zekere zin gaat het om twee kanten van eenzelfde
medaille. Staat eenmaal vast wat de taakstelling is dan moet vervolgens een bevoegdhedenstructuur voorhanden zijn die garanties voor een verwezenlijking van
de taakstelling biedt. Voorts moet worden erkend dat ook in de huidige discussie
het punt van de bevoegdheden van tijd tot tijd wordt aangesneden. Vooral bij de
vormgeving van de integrale milieuvergunning is dat het geval (12). Dat alles
neemt m.i. toch niet weg dat de benadering vanuit het takenpakket toch een iets
ander licht werpt op ons vraagstuk.
Een ander argument dat voor een heroverweging pleit is het feit dat, zoals hiervoor al is geconstateerd, in het verleden steeds facetten van de problematiek aan
de orde zijn gesteld: de positie van de waterschappen, de bevoegdheden van de
minister van Vomil. Een meer algemeen debat heeft echter niet plaatsgevonden.
De marsroute die in dit preadvies zal worden afgelegd is als volgt. In paragraaf
twee wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het milieurecht, in paragraaf drie
op die in het waterrecht. In de vierde paragraaf zal een verkenning worden gemaakt naar het recht in het grensgebied van het milieurecht en het waterrecht. Er
zal worden bekeken welke afstemmingsrelaties er nu al tussen de verschillende in
het geding zijnde wetten bestaan en welke voorstellen tot wijziging momenteel
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op de politieke agenda prijken. Vervolgens zal heel in het kort in paragraaf vijf
aandacht worden geschonken aan de aanpak van het probleem in enkele buurlanden, België, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In paragraaf zes zal ten slotte de eindbalans worden opgemaakt. Mede aan de hand van
de resultaten van de rechtsvergelijkende verkenningen zal worden
bezien in hoeverre de thans bestaande afstemmingsregelingen , alsmede de door
de regering beoogde voorstellen tot wijziging, moeten worden beoordeeld.
Tot slot van deze inleiding nog een enkel ander punt. In overleg met het bestuur
van de Vereniging voor Milieurecht is afgesproken dat in het preadvies van mijn
mede-preadviseur De Graeff meer de nadruk op het beleidsaspect zou liggen,
terwijl mijn preadvies meer vanuit een juridische invalshoek zou worden geschreven. Die afstemmingsregeling impliceert evenwel dat er tussen de beide preadviezen een overlap zal zijn. Het milieurecht en het waterrecht kan men zien als
de normatieve kant van het milieubeheer en het waterbeheer. Het sterk instrumentele (13) karakter van beide rechtsgebieden brengt met zich mee dat men
vanuit het recht alleen dan een zinvolle bijdrage kan leveren, wanneer men rekening houdt met de specifieke eigenschappen die kenmerkend zijn voor de materie, die het object van de rechtsregels vormt. Ook bij een meer juridische benadering kan dus niet van het beleid worden geabstraheerd. Maar ook als dit tot
een zekere overlap in de preadviezen zou leiden hoeft dat niet zonder meer een
bezwaar te zijn. Om te beginnen past zo'n overlap eigenlijk wel bij het onderwerp van het preadvies. En bovendien ook als de beide preadviezen overlappen
vertonen blijft het de toon die de muziek maakt. Ik kan mij haast niet voorstellen
dat die toon steeds gelijk zal zijn. Overigens heb ik op grond van onze werkverdeling gemeend op een aantal punten met betrekking tot het beleid betrekkelijk
kort te kunnen zijn. Verder laat ik enkele zaken, zoals het financieringsvraagstuk,
over aan mijn mede-preadviseur.
Dan nog een laatste punt van beperking. Het bestuur van de Vereniging heeft de
preadviseurs op het hart gebonden dat de verhandelingen niet te lang mogen zijn.
De preadviezen moeten vooraf door de leden kunnen worden gelezen. Dit juiste
standpunt leidt ertoe dat ik mij tot hoofdzaken zal beperken. Zo mag men ter
zake van de relaties tussen de vele wetten die er op het gebied van het milieurecht en het waterrecht zijn geen uitputtend overzicht verwachten. Ook de relatie tussen milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening en die tussen het waterrecht en de ruimtelijke ordening blijft onbesproken. Ingaan op de relatie met
de ruimtelijke ordening zou ons heel ver leiden en zou de omvang van dit geschrift aanmerkelijk uitbreiden. Bij de hierna volgende beschouwingen dient men
er echter rekening mee te houden dat er in feite geen sprake is van een tweedimensionaal maar van een driedimensionaal perspectief. De afstemmingsproblematiek is vooral op het niveau van de planning aanzienlijk ingewikkelder wanneer
men tevens de ruimtelijke ordeningsplanning in de beschouwing betrekt.
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Noten bij paragraaf 1
1. Voor een beschouwing over dat artikel zie men H.A.F.J. Tilborghs, Bewoonbaarheid en milieu, in
Grondrechten, Jeukensbundel, Nijmegen 1982, blz. 403 e.v.; J. Bokma, Een grondrecht op een leefbaar
milieu, M en R 1976, blz. 185 e.v. beperkt zijn bespreking tot het grondrecht op de bescherming en de
verbetering van het leefmilieu.
2. C.A.J.M. Kortmann, De grondwetsherziening 1983, Deventer 1983, blz. 116.
3. MvT, 13 873, blz. 13.
4. Kortmann, a.w., blz. 116.
5. Tilborghs, a.w., blz. 406. A.M. Donner legt in zijn bewerking van C.W. van der Pot, Handboek van
het Nederlandse Staatsrecht, 11e druk, Zwolle 1983, blz. 296 bij zijn interpretatie van het begrip wel erg
sterk de nadruk op de ruimtelijke ordening.
6. MvT, 13 873, blz. 13.
7. Op de betekenis van dit begrip ga ik in paragraaf 3. in.
8. Illustratief voor zowel de felheid waarmee de discussie werd gevoerd als voor de soort van argumenten
die werd aangevoerd zijn de artikelen van E. Bosma, Eenheid in waterbeheer of eenheid in milieubeheer,
M en R 1977, blz. 98 e.v. en A.P. v.d. Berge, Theorie en praktijk, Waterschapsbelangen 1977, blz. 180
e.v.
9. Zie daarvoor o.a. P.C. Gilhuis, Opheffing Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Ars
Aequi Katern 1983, blz. 211-212.
10. Voor de voorgeschiedenis zie men M.J. Dresden, Enkele mededelingen over de versterking van de
positie van de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, M en R 1979, blz. 33 e.v.
11. Zie bijv. de Nota Meer dan de som der delen, Eerste nota over de planning van het milieubeleid, 18
292, nr. 1-2.
12. Van de zeer uitgebreide literatuur noem ik hier het Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 17 931, nr. 4, Chr. Kooy, Vergunningverlening in stroomversnelling, preadvies
VAR 1984, blz. 61-65, H. Menninga en H.A. Smit, Het actieprogramma Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, M en R 1984, blz. 65 e.v., D.J.W. Schoof, R. v.d. Bos en M.R. Kleyburg, De integrale milieuvergunning bestuurlijk gezien, Lucht en Omgeving 1985, blz. 63-68 en van dez. De integrale milieuvergunning; een inhoudelijk model, Lucht en Omgeving 1985, blz. 102-107, C. Th. Smit, Het nieuwe milieuvergunningstelsel, Bouwrecht 1985, blz. 418-423, Het verslag van de tiende ledenvergadering van de
Vereniging voor Milieurecht 1985, 3, Zwolle 1986, H.J.M. Havekes, Samenvatting commentaren "aanwijzigingsconstructie" WVO-vergunning, Waterschapsbelangen 1985, blz. 604-606, en het themanummer
1986/6 van H2O.
13. Een slecht verstaander heeft maar een half woord nodig: ik stel er daarom prijs op nadrukkelijk te vermelden dat milieu- en waterrecht niet louter instrumenteel van aard zijn. Beide rechtsgebieden hebben
ook een waarde-expressief karakter.

2. Ontwikkelingen in het milieurecht
Milieurecht is een jonge loot aan de stam van het Nederlandse rechtsstelsel. Toch
heeft dit nieuwe rechtsgebied al een opmerkelijke ontwikkelingsgang doorgemaakt. In de ongeveer 15 Jaar dat er sprake is van milieurecht als zelfstandig
rechtsgebied heeft zich een proces voorgedaan dat men met de volgende slagwoorden zou kunnen samenvatten; van sectorale opzet naar coördinatie en van
coördinatie naar integratie. Het proces in de richting naar meer integratie is overigens nog in volle gang (14). Deze ontwikkeling liep parallel met een soortgelijk
proces in het beleid (15). Zoals hiervoor al gezegd heeft het milieurecht een instrumenteel karakter. Wijzigingen in het beleid leiden daardoor dikwijls ook tot
wijzigingen in de milieuwetgeving die als een der belangrijkste instrumenten van
het milieubeleid kan worden beschouwd.
Voor de meeste leden van de Vereniging voor Milieurecht zal de bedoelde ontwikkelingsgang van het milieurecht een materie zijn, waarmee men zeer vertrouwd is. Ik beperk mij daarom tot het schetsen van enkele hoofdlijnen. Toen
aan het eind van de jaren zestig het inzicht doorbrak dat er maatregelen moesten
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worden genomen om de groeiende milieuverontreiniging te bestrijden werd er
voor een zogenaamde sectorale aanpak gekozen. Voor deelaspecten van de milieuproblematiek kwamen afzonderlijke wetten tot stand. De eerste van deze generatie wetten was de voor ons onderwerp bijzonder van belang zijnde WVO van
13 november 1969, kort daarna gevolgd door de Wet inzake de luchtverontreiniging van 26 november 1970 (WLV). Regelden deze wetten het tegengaan van
verontreiniging van componenten van het a-biotisch milieu, spoedig volgde een
serie wetten die een specifieke wijze van verontreiniging bestreed. Zo kwamen
wetten tot stand die regels stelden voor chemische afvalstoffen, afvalstoffen en
geluidhinder. Deze sectorgewijze aanpak had een aantal voordelen. Vrij snel was
een regeling voorhanden die op de specifieke problemen van een aspect van de
milieuproblematiek was toegesneden. Als voorbeeld kan hier de WVO worden
genoemd. Het heffingenstelsel dat die wet introduceerde maakte het mogelijk dat
in een betrekkelijk hoog tempo allerlei zuiveringsmaatregelen, zoals het bouwen
van waterzuiveringsinstallaties, konden worden genomen. Hierdoor en door het
zogenaamde passieve kwaliteitsbeheer door middel van het verbod en het vergunningenstelsel van de wet kon de verontreiniging van de provinciale wateren
(16) door zuurstofbindende stoffen worden verminderd (17). Opvallend was overigens dat in die eerste fase van het waterkwaliteitsbeheer op basis van de WVO
weinig of geen aandacht aan de verontreiniging door lozing van nietzuurstofbindende stoffen werd besteed.
Kon op deze manier snel de hand aan de ploeg worden geslagen, het nadeel van
deze sectorgewijze aanpak was dat weinig rekening met de samenhang van de
milieuwetgeving werd gehouden. Er ontstonden daardoor niet alleen onnodige
procedurele verschillen tussen de diverse wetten, deze aanpak vormde ook een
belemmering om tot een gecoördineerd en geïntegreerd milieubeleid te komen.
Juist het milieuvraagstuk vraagt echter bij uitstek om een geïntegreerde benadering. Biezeveld heeft er recentelijk nog eens op gewezen dat deze gedachte al in
de Urgentienota milieuhygiëne uit 1972 is te vinden (18). Lucht, water, bodem
en de organismen worden in de Urgentienota 'als onscheidbaar met elkaar verbonden, meestal zelfs in elkaar verweven en te zamen een min of meer gesloten
systeem vormend' beschouwd (19). Noch in de wetgeving, noch in het beleid
werden in die tijd echter consequenties uit die terechte constatering getrokken.
In het tweede deel van de jaren zeventig kwamen er aanzetten tot correctie van
de inmiddels ver doorgevoerde sectorale opzet. Kritiek van de zijde van zowel
het bedrijfsleven als de milieuorganisaties op de ongelijksoortige procedurevoorschriften ten aanzien van de vergunningverlening in de milieuwetgeving leidde
tot de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) van 13 juni 1979.
Naast uniforme procedures voor inspraak, bezwaar en beroep ter zake van beschikkingen (voornamelijk vergunningen) van thans twaalf milieuwetten, kende
de wet ook een coördinatieregeling voor het geval dat twee of meer samenhangende vergunningaanvragen zouden worden ingediend. De coördinatieregeling
uit de WABM is zeer licht opgezet. Dat geldt ook voor het enige inhoudelijke
punt uit de regeling. Op grond van art. 4, eerste lid, moeten gedeputeerde staten
in geval van een gecoördineerde behandeling bevorderen dat door de betrokken
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overheidsorganen met de onderlinge samenhang rekening wordt gehouden. De
betrokken overheidsorganen moeten volgens art. 5 van de wet weliswaar hun
medewerking verlenen om de coördinatie te doen slagen, maar op het nakomen
van deze verplichting staan geen sancties (20). Uit het rapport van de Evaluatiecommissie WABM van 1983 zou later blijken dat de regeling in de praktijk weinig werd toegepast. En als er werd gecoördineerd beperkte men zich tot procedurele coördinatie. Van coördinatie in de zin van inhoudelijke afstemming van
de betrokken beschikkingen was geen sprake geweest (21).
Een betere coördinatie werd ook nagestreefd in pogingen de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne een versterkte positie ter zake van het milieubeleid
te geven. Die pogingen hadden gedeeltelijk succes: hoewel er geen herverdeling
van bevoegdheden op het milieuterrein op rijksniveau plaatsvond, kreeg de minister, zoals in paragraaf 1 al werd vermeld, onder andere medezeggenschap over
het kwalitatief waterbeheer. De primaire verantwoordelijkheid bleef evenwel bij
de minister van Verkeer en Waterstaat.
In de loop der jaren werd men zich steeds sterker bewust van het feit dat zowel
in de milieuwetgeving als in het milieubeleid te weinig recht aan het beginsel van
de ecologische samenhang werd gedaan. Diverse factoren hebben er toe bijgedragen dat er een ontwikkeling ontstond die leidde tot het inslaan van de weg naar
meer integratie van milieuwetgeving en milieubeleid. Belangrijke aanjagers van
deze ontwikkeling waren onder meer de milieu-effectrapportage, het Plan integratie milieubeleid (PIM) en het daaruit voortgekomen stelsel van milieubeleidsplannen en het Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (DROM) dat mede aanzetten gaf om onder andere door de integrale milieuvergunning te komen tot een WABM die meer zou zijn dan een wet die louter harmoniseerde en coördineerde.
De Nederlandse regeling van de milieu-effectrapportage is vervat in een wet tot
uitbreiding van de WABM (22). Milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij de
besluitvorming. Tijdens de procedure van de milieu-effectrapportage wordt een
openbaar document opgesteld waarin van een voorgenomen activiteit en van
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven de te verwachten gevolgen
voor het milieu in hun onderlinge samenhang op systematische en zo objectief
mogelijke wijze worden beschreven. Deze informatie wordt vergaard vóór het
nemen van het besluit dat over de desbetreffende activiteit moet worden genomen. In het wetsvoorstel ter zake van milieu-effectrapportage wordt van een zeer
ruim milieubegrip uitgegaan dat haaks staat op sectorale benaderingen. Art. 41a,
eerste lid, verstaat namelijk onder de gevolgen van een activiteit voor het milieu:
'gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit de bescherming van mensen, dieren, planten, goederen, water, bodem en lucht en van de
relaties daartussen, alsmede van de bescherming van esthetische, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden'. Een dergelijk milieubegrip leidt ertoe dat de informatie die in een milieu-effectrapportageprocedure op tafel komt
geïntegreerde milieu-informatie is. Dat kan betekenen dat relevante gegevens
verschaft worden waarmee door geen van de betrokken overheidsorganen rekening mag worden gehouden. Art. 41a kent daarom een zogenaamde verruimde
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beslissingsbevoegdheid voor een der betrokken overheidsorganen. 'Witte vlekken', met betrekking tot welke geen overheidsorgaan bevoegd is, kunnen door
die regeling toch mede in de besluitvorming van één van de overheidsorganen
worden betrokken (23).
Ging er op deze wijze van de wetswijziging inzake milieu-effectrapportage een
integratiebevorderende werking uit - de niet zo brede werkingssfeer van de milieu-effectrapportageplicht doet hieraan mijns inziens weinig af (24) -, hetzelfde
kan van het PIM (25) worden gezegd. In het PIM dat werd opgesteld op basis
van het regeerakkoord van het kabinet-Van Agt II gaat het om de interne en de
externe integratie van het milieubeleid (26). In het plan wordt van het milieubeleid gezegd dat het gericht is op het beschermen en verbeteren van de kwaliteit
van het fysieke milieu, met het oog op:
a. een goede kwaliteit van het milieu als voorwaarde voor de gezondheid en het
welbevinden van de mens, ook van toekomstige generaties;
b. de zorg voor ecosystemen, natuur en landschap, ten behoeve van de mens
maar ook uit respect voor het milieu als een waarde in zichzelf.
Onder fysiek milieu wordt daarbij verstaan: water, bodem, lucht, mensen, dieren,
planten, goederen en de relaties daartussen: ecosystemen, natuur en landschap
(27). Hoewel niet zo ver strekkend als het milieubegrip bij de milieu-effectrapportage, wordt ook hier een moderne visie op het milieu geëtaleerd (28).
Aanvankelijk leek het PIM weinig vruchten te hebben afgeworpen. Het plan
bevatte wel enkele nuttige overwegingen op het punt van integratie, maar het
geheel ademde toch een sfeer van vrijblijvendheid. Opvallend was overigens dat
in het plan werd uitgegaan van een handhaving van de bestaande verdeling van
taken en bevoegdheden.
Maar het PIM kreeg al in 1984 met de nota 'Meer dan de som der delen' (29)
een nadere uitwerking. In de nota wordt gekozen voor een stelsel van algemene
milieubeleidsplannen, die in de plaats treden van de vele sectorale plannen. In de
IMP's-Milieubeheer 1985-1989 en 1986-1990 (30) kreeg de nota een eerste
praktische toepassing. Als centraal beleidspunt is een effectgericht en een brongericht beleid geformuleerd. In het effectgericht beleid gaat het om de vraag welke
milieukwaliteit in ons land of een deel daarvan wordt nagestreefd. In dit beleid
wordt vooral gelet op factoren (stoffen, afvalstromen, geluid, fysieke ingrepen)
die kunnen leiden tot ontregeling van ecologische processen en kringlopen. In
het verlengde van dit beleid staat het brongericht beleid. Dit beleid richt zich op
de bronnen van milieubelasting en met name op groepen consumenten of producenten die een zekere mate van homogeniteit hebben voor zover het de aard
en omvang van milieubelasting betreft. Bij deze zogenaamde doelgroepen kan
men bijvoorbeeld denken aan de landbouw, industriële bedrijfstakken of het
wegverkeer (31).
Voorstellen tot integratie werden ook gedaan in het DROM-actieprogramma
(32). Vooral de ook in ander verband geopperde (33) idee van de integrale milieuvergunning kreeg daardoor een krachtige steun. Het in 1985 gepubliceerde
wetsontwerp tot wijziging en uitbreiding van de WABM met een regeling inzake
algemene regels en vergunningen (34) kent de figuur van de integrale milieuvergunning. Op de integrale milieuvergunning en de daarbij gekozen oplossing kom
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ik in paragraaf 4 nog terug. Binnen afzienbare tijd is overigens nog een wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging van de WABM en wel ter zake van milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen te verwachten. Naar mag worden aangenomen zal dit wetsvoorstel in grote lijnen de opzet van de nota 'Meer dan de
som der delen' volgen. Ook op de opzet van deze nota wordt in paragraaf 4 nader ingegaan.
De hiervoor beschreven ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het waterbeheer
meer dan voorheen het geval was een onlosmakelijke schakel in het totale milieubeleid vormt. Goede afstemmingsregelingen tussen de waterrechtelijke regels
en de overige milieurechtelijke regels zijn daarom vereist. Voordat we die afstemmingsregelingen onder de loupe nemen is het echter zaak eerst te bezien
welke ontwikkelingen zich de laatste tijd in het waterrecht hebben voorgedaan.
Noten bij paragraaf 2
14. Zie voor deze ontwikkeling o.a. Th.G. Drupsteen, Ontwikkelingen in het milieurecht gedurende de
jaren zeventig, NJB 1981, blz. 879-889 en van dezelfde schrijver, Milieurecht, in J.J. Boersema (red.),
Basisboek milieukunde, Meppel 1984, blz. 220-235.
15. Voor een goed overzicht zie men G.A. Biezeveld, Naar eenheid in verscheidenheid, M en R 1985,
blz. 256-263.
16. Voor het onderscheid tussen rijks- en provinciale wateren zie men art. 3 WVO.
17. Zie De bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater, Indicatief meerjarenprogramma
1975-1979, 's-Gravenhage 1975.
18. Biezeveld, a.w., blz. 257.
19. Urgentienota milieuhygiëne, 11 906, blz. 11.
20. Kritisch over deze regeling o.a. het Interprovinciaal Overleg Milieubeheer in een reactie van maart
1977. Zie daarover Joh. Hofland, Milieuvergunningen; coördinatie of integratie?, in H2O 1986, blz. 106.
21. Eindrapport Adviescommissie evaluatie Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 's-Gravenhage 1983.
Voor een bespreking van het rapport zie men P.C. Gilhuis , Verscholen tussen de scheepvaartberichten op
pagina 8, M en R 1983, blz. 321-332 en M.J.W. Witte, Drie jaar Wabm, Bestuur 1983, blz. 22-25.
22. Uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot milieueffectrapportage), 16 814. De Wet is op 10 mei 1986 in werking getreden.
23. Over milieu-effectrapportage bestaat een berg literatuur. Ik volsta met het vermelden van twee juridische commentaren op het wetsvoorstel, W.P. Adriaanse, Het wetsontwerp milieu-effectrapportage, TvO
1982, blz. 91 e.v. en 131 e.v. en J. Wessel, Een ontwerp-wet voor milieu-effect-gevoelige besluitvorming,
M en R 1982, blz. 229-243.
24. Zie voor de beoogde werkingssfeer het ontwerp-besluit milieu-effectrapportage, Staatscourant van 26
maart 1986, blz. 4-11.
25. Plan Integratie Milieubeleid, 18 010. Voor een bespreking zie men Th.G. Drupsteen, Het milieubeleid
geïntegreerd?, M en R 1983, blz. 313-320.
26. Voor de beide begrippen zie men het PIM, a.w., blz. 6.
27. Id, blz. 4-5.
28. Zie Drupsteen , a.w., blz. 315.
29. Zie noot 11.
30. Kamerstuk 18 602 resp. 19 204.
31. IMP Milieubeheer 1986-1990, 19 204, blz. 12-15 en 18-35.
32. Kamerstuk 17 31, nr. 4.
33. O.a. door de voormalige staatssecretaris Lambers, 17 100 XVII, nr. 97, en het PIM, a.w., blz. 19.
34. Zie daarvoor Smit, a.w.

3. Ontwikkelingen in het waterrecht
De strijd tegen het water heeft zijn sporen in het Nederlandse landschap nagelaten. Voor een deel is ons land door het aanleggen van dijken bewoonbaar geworden. Van oudsher zijn waterkering en waterbeheersing dan ook belangrijke
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overheidstaken. Op het gebied van de waterzorg bestonden al in de middeleeuwen publiekrechtelijke regels. Er ontstonden in die tijd zelfs publiekrechtelijke
lichamen, waterschappen, die waterkering en waterbeheersing specifiek tot taak
hebben (35).
De overheidszorg op het gebied van het water heeft in de loop der jaren wat andere accenten gekregen. Evenals vroeger is de bescherming tegen wassend water
ook nu nog van bijzonder belang. Daarbij moet men niet alleen aan dijkaanleg en
dijkonderhoud, maar ook aan een doelmatige afvoer van overtollig water (bijv.
ontstaan door grote neerslag) denken. Regelgeving op dit punt is te vinden in
wat wij, in ons land gewoonlijk als de waterstaatswetgeving aanduiden: de Waterstaatswet 1900, de Keurenwet, de Rivierenwet, de Wet tot vaststelling van
bepalingen betreffende 's rijks waterstaatswerken, de Deltawet enz. enz. (36).
Maar water betekent voor de mens niet alleen een potentieel gevaar. Het, voorziet ook in een behoefte met het oog op allerlei gebruiksdoeleinden. Deze functies van het water zijn steeds belangrijker geworden. De nota 'De Waterhuishouding van Nederland' van 1985 noemt als primair op het menselijk gebruik gerichte belangen bij de waterhuishouding o.a. belangen van de agrarische sector,
de elektriciteitsproductie , de huishoudens, de industrie en de dienstverlenende
sector, de scheepvaart, de visserij en de waterrecreatie (37).
Op grond van al deze belangen is er aan de ene kant voldoende water nodig.
Naarmate er meer claims kwamen door o.a. de intensivering van de landbouw en
de toenemende industrialisatie leidde dat tot een kwantiteitsprobleem. Wil water
aan de genoemde doeleinden voldoen, dan zal het aan de andere kant ook kwalitatief van voldoende gehalte moeten zijn. Door verontreiniging van water en
bodem konden oppervlaktewater en grondwater niet meer over de gehele linie
aan deze functies beantwoorden. Functies als zwemwater, viswater en bron voor
drinkwaterbereiding kwamen in de knel (38). Naast een verdelingsvraagstuk ontstond er ook een beschermingsvraagstuk. De milieuwetgeving, waarvan met name de WVO moet worden genoemd, ging daardoor in het waterbeleid een belangrijke rol spelen.
In de Nota 'De waterhuishouding in Nederland' worden bij de bespreking van de
bij de waterhuishouding betrokken belangen na de veiligheid en de primair op
het menselijk gebruik gerichte belangen als derde punt natuur, bos en landschap,
alsmede aquatische en terrestrische levensgemeenschappen genoemd (39). Een
iets andere formulering vinden we in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel inzake de Wet op de Waterhuishouding van 1982 waarin een onderscheid tussen de primair op het menselijk gebruik gerichte belangen en ecologische belangen wordt gemaakt (40).
Nu geeft een opsomming in die volgorde, eerst de menselijke dan de ecologische
belangen, het historisch proces van erkenning van de betrokken belangen goed
weer, maar er wordt niet voldoende recht gedaan aan de betekenis van de betrokken belangen. Het zou namelijk onjuist zijn om deze belangen als gelijkwaardig te beschouwen. Erkenning van ecologische beginselen (een iets gelukkiger term in dit verband dan 'ecologisch belang', dunkt me) impliceert dat soms
grenzen aan het menselijk handelen moeten worden gesteld. Doet men dat niet
dan zal het water niet meer, we zagen het hiervoor al, aan de menselijke belan273
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gen kunnen voldoen. Bovendien is de zorg voor ecosystemen ook van belang uit
respect voor het milieu als een waarde in zichzelf (41). Als de nota 'De waterhuishouding in Nederland' het waterhuishoudkundig beleid omschrijft als '... de
zorg voor het op en in de bodem vrij aanwezige water, zulks met het oog op de
vele belangen die daarbij in het geding zijn' (42) is die definitie slechts juist, indien men beseft dat van een open belangenafweging geen sprake zal kunnen zijn.
De zorg voor het fysieke milieu en de ecosystemen zal randvoorwaarden ter zake
van die belangenafweging stellen. De nota erkent dit grensstellend karakter overigens (43), maar geeft door deze omschrijving aanleiding tot misverstand.
De overlap tussen milieubeleid en waterbeleid komt daarmee goed in zicht. Er is
een gemeenschappelijk terrein op het punt van het formuleren van de doeleinden
van met name het kwaliteitsbeheer van oppervlaktewater en grondwater. In het
milieubeleid ligt het accent op de bescherming van het water tegen verontreinigende stoffen en op de ecologische inpasbaarheid van het menselijk handelen. In
het waterbeleid gaat het om het in de meest ruime zin beheren en beheersen van
het object water. Het behoud van ecologische waarden speelt in dat beleid een
belangrijke rol (44).
Mede onder invloed van de genoemde accentverschuiving is in het waterbeleid
ook een andere ontwikkeling gaande. Is de koers in het milieubeleid op een integraal beleid gericht, ook in het waterbeleid zijn er aanzetten om te komen tot
een integraal beleid. In de nota 'De waterhuishouding in Nederland' worden de
relaties die bestaan tussen oppervlaktewater en grondwater, tussen oppervlaktewaterkwantiteit en oppervlaktewaterkwaliteit met nadruk besproken (45). Eerder
was dat al gebeurd in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel inzake de
Wet op de waterhuishouding (WWH) (46). Ook in het IMP-Water 1985-1989
wordt op de samenhang tussen waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeleid ingegaan. In het IMP wordt een verbreding van het waterkwaliteitsbeheer aangegeven. Steeds meer wordt de aandacht gericht op het functioneren van het oppervlaktewater als onderdeel van het aquatisch ecosysteem: een samenhangend deel
van water, bodem en oevers en het bijbehorende planten- en dierenleven (47).
In de nota 'Omgaan met water' wordt een volgende stap gezet. Door middel van
een watersysteembenadering wordt gepoogd te komen tot integraal waterbeheer.
In deze benadering staat het watersysteem (inclusief bodem en grondwater) centraal. Beoogd wordt via een integrale afweging de wensen van de samenleving
ten aanzien van functies en functioneren van watersystemen met behulp van
technisch en juridisch instrumentarium op een optimale wijze af te stemmen op
de mogelijkheden van de systemen. In dit kader is een bezinning op het bestaande bestuurlijk-juridische instrumentarium aangekondigd. Zo is onder andere de
wenselijkheid uitgesproken om per oppervlaktewater één instantie bevoegd te
doen zijn voor zowel de waterkwantiteits- als de waterkwaliteitszorg (48). Nu
betekent het beschrijven van een gedachte in een nota nog niet dat deze ook in
de praktijk zal worden uitgevoerd. Maar als dit zou gebeuren zou dat geen geringe verschuivingen in de bestaande bevoegdhedenstructuur veroorzaken. In de
kring van de waterschappen wordt het begrip 'integraal waterbeheer' om die reden met enige argwaan bekeken (49).
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Integratie wordt ook in het waterrecht nagestreefd. Die weg is, zij het aanvankelijk aarzelend, al met het zoëven reeds genoemde wetsvoorstel inzake de WWH
ingeslagen. Dat wetsvoorstel heeft een tweeledig karakter. Aan de ene kant is het
doel aanvullende instrumenten te geven voor het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer. Aan de andere kant gaat het om een algemene wet ter coördinatie van het
waterbeheer. Die coördinatie verliep in de oorspronkelijke opzet vooral door
middel van een nogal complex planningssysteem. De WWH introduceerde twee
overkoepelende strategische planfiguren, op rijksniveau de beleidsnota waterhuishouding en op rovinciaal niveau een provinciaal waterhuishoudingsplan. Deelplannen op het gebied van het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer op basis van de
WVO en van het grondwaterkwantiteitsbeheer op basis van de Grondwaterwet
(GW) bleven in die opzet gehandhaafd. Al met al een erg ingewikkeld systeem,
zeker als men bedenkt dat naast de onderlinge afstemmingsrelaties tussen deze
plannen tevens rekening moest worden gehouden met de plannen krachtens de
toekomstige Wet op de bodembescherming (WBB) en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (50).
Van verschillende kanten is op samenvoeging en vermindering van het aantal
plannen op het gebied van oppervlaktewaterbeheer en grondwaterbeheer aangedrongen (51). In de nota 'Meer dan de som der delen' is inmiddels behalve een
stelsel van algemene milieubeleidsplannen, ook een stelsel van algemene plannen
op het gebied van de waterhuishouding aangekondigd. In beide gevallen verdwijnen de sectorale plannen, op het gebied van de waterhuishouding die van de
WVO en de GW (52). Deze herreguleringsoperatie moet in een nota van wijziging op het wetsvoorstel van de WWH zijn beslag krijgen. De desbetreffende
nota, hoewel herhaaldelijk aangekondigd, is evenwel nog niet verschenen. Wel is
d.d. 15 april 1985 een concept-nota van wijzigingen aan een aantal instanties om
advies toegezonden.
Inmiddels bestaan er zelfs plannen om nog een stap verder te gaan. In het kader
van het streven naar een integraal waterbeleid wordt ook aan een integratie van
verschillende waterwetten gedacht. Het zou om een samenvoeging van de
WWH, WVO en GW, mogelijk te zamen met de Wet Verontreiniging Zeewater (WVZ), in één Waterwet gaan (53). Ook hier geldt dat het nog de vraag is of,
en zo ja, in welk tempo uitvoering aan deze gedachte zal worden gegeven. In
onze verdere beschouwingen lijkt het derhalve verstandig, om uit te gaan van de
aangekondigde plannen tot wijziging van het wetsvoorstel-WWH. De gelanceerde gedachte van een integrale Waterwet geeft echter aan hoe zeer ook de
ontwikkeling van het waterrecht in een stroomversnelling is geraakt.
Een aardige illustratie van enkele hiervoor geschetste lijnen in de ontwikkeling
van het waterbeleid en waterrecht vormt de interpretatie van het begrip 'oppervlaktewater' (54) in de WVO, een wet die in het hart van het grensgebied van
waterrecht en milieurecht is gelegen. Het begrip 'oppervlaktewater' is een kernbegrip uit de wet; de inhoud van het begrip is bepalend voor zowel de verbodsbepalingen van art. 1 als van de heffingsbepaling van art. 17. In de wet wordt het
begrip 'oppervlaktewater' niet gedefinieerd. Bij de opstelling van de wet is men
ervan uitgegaan dat het begrip een ruime betekenis zou moeten hebben. Nadere
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afbakening heeft men aan strafrechter, belastingrechter en de Kroon overgelaten.
Een uitvoerige jurisprudentie is gevolgd. Bij de interpretatie van het begrip is
lange tijd als criterium gehanteerd of het water redelijkerwijs voor één van de
indertijd in de Memorie van Toelichting genoemde gebruiksdoeleinden kon dienen (55). Die gebruiksdoeleinden lopen ongeveer parallel met de eerder in deze
paragraaf genoemde primair op het menselijk gebruik gerichte belangen. Die jurisprudentie had tot merkwaardig gevolg dat wateren die op zichzelf als oppervlaktewater moeten worden beschouwd, deze kwalificatie verloren, zodra ze zo
vervuild waren dat ze niet meer voor één van de gebruiksdoeleinden konden
dienen (56).
Zo werd geoordeeld dat de lozing van gier en afvalwater in een afgedamde sloot
geen lozing op een oppervlaktewater was (57). In die interpretatie ging men volstrekt voorbij aan het feit dat in beleidsstukken inmiddels de ecologische functie
van het water als essentieel werd beschouwd. Pas in een arrest van 30 november
1982, AB 1983, 265 m.nt. Otten, M en R 1983 nr. 38 m.nt. Gilhuis ging de
Hoge Raad door de bocht door mede aan de ecologische functie van het water
te toetsen. De Kroon volgt o.a. blijkens het KB van 1 maart 1984, M en R 1984
nr. 71 het voorbeeld van de Hoge Raad nog altijd niet.
Inmiddels zijn onder invloed van de gedachten van integraal milieubeheer en
integraal waterbeheer andere problemen met betrekking tot het begrip 'oppervlaktewater' aan de orde. De eerder besproken verbreding van het waterkwaliteitsbeheer brengt met zich mee dat bij het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater rekening zou moeten kunnen worden gehouden met de gevolgen
die de lozing voor de onderwaterbodem en het grondwater kan hebben. Maar
het is niet zeker of het begrip 'oppervlaktewater' zich wel zo ver uitstrekt dat deze belangen indirect ook bij een afweging in het kader van een vergunningverlening op basis van de WVO mee mogen worden gewogen.
In recente WVO-vergunningen worden, gezien de ernstige verontreiniging
van de onderwaterbodem die de laatste jaren manifest is geworden, al vergunningsvoorschriften ter bescherming van de onderwaterbodem opgenomen. Het
gaat daarbij onder meer om de plicht van de vergunninghouder om in bepaalde
situaties (bijv. slibvorming) door hem veroorzaakte verontreiniging van de onderwaterbodem op te ruimen (58).
Of het stellen van een dergelijk voorschrift geoorloofd is zal blijken als binnenkort een uitspraak wordt gedaan in een Kroonberoep dat over deze materie aanhangig is. Bestaande jurisprudentie ten aanzien van de aanschrijvingen bestuursdwang in de zaken Uniser en Booy Clean (59) lijkt
erop te wijzen dat het opnemen van zo'n voorschrift geoorloofd is. Dat geldt ook
voor het aan een WVO-vergunning verbinden van voorschriften die indirect het
grondwater beschermen (60). Dat zulks zou zijn geoorloofd is in die jurisprudentie evenwel steeds impliciet en nooit ten principale gesteld.
In het licht van de bestaande ontwikkelingen op het gebied van het waterbeheer
en ook het milieubeheer blijkt de maat van het begrip 'oppervlaktewater' op zijn
minst aan de krappe kant te zijn. We stuiten daarmee op een eerste frictie tussen
het bestaande en het gewenste recht. Voordat ik in de volgende paragraaf meer in
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het algemeen op de afstemmingsproblematiek in ga tot slot van deze paragraaf
nog dit.
In het voorafgaande heb ik al enkele keren het begrip 'waterrecht' gebruikt. Aangezien die terminologie ondanks het bekende rapport van de commissie waterrecht van de VAR (61) in ons land nooit gemeengoed is geworden, ben ik een
toelichting schuldig. Naar mijn mening past het begrip 'waterrecht' beter bij de
recente ontwikkeling in beleid en recht op het gebied van het water. Meer dan
vroeger het geval was staat thans de zorg van het water in al haar aspecten centraal. De gangbare terminologie 'waterstaatsrecht' heeft als bezwaar dat deze te
zeer met de traditionele waterstaatswerken (in de zin van dijken, bruggen, sluizen, wegen, gemalen) is verbonden. Bovendien heeft het begrip, zoals Steenbeek
opmerkt, een zekere onbestemdheid (62). Ik geef daarom aan de exactere en extensievere term 'waterrecht' de voorkeur. Daaronder moet het recht met betrekking tot het water worden verstaan. Een ander argument voor het gebruik van de
term 'waterrecht' is tevens, dat, zoals Heemskerk onlangs terecht heeft beweerd
(63), iets beter bij de in andere landen - vooral de BRD - gebruikelijke terminologie wordt aangesloten.
Noten bij paragraaf 3
35. Zie De Goede (c.s.), Het waterschap. Recht en werking, Deventer 1982, blz. 1-34.
36. Zie J.P. Winsemius en G. Hubée, Inleiding tot het waterstaatsrecht, Alphen a/d Rijn 1959.
37. De waterhuishouding van Nederland, 18 794, blz. 13 e.v. De nota geeft een goed overzicht van de
ontwikkelingen en van het huidige beleid. Men zie tevens de MvT bij de als wetsvoorstel 17 367 ingediende Wet op de waterhuishouding (WWH). Voor de meest recente beleidsinzichten zie men de nota
Omgaan met water, 's-Gravenhage 1985. Meer specifiek op het waterkwaliteitsbeleid gaat in het IMPwater 1985-1989, 19 153.
38. Omgaan met water, a.w., blz. 21.
39. A.w., blz. 19-21.
40. A.w., blz. 7-14.
41. PIM, a.w., blz. 4-5.
42. A.w., blz. 11.
43. A.w., blz. 19-22.
44. A.w., blz. 21.
45. A. W., hoofdstuk 4.
46. A.w., blz. 18-21.
47. A.w., blz. 20-21.
48. A.w., zie met name de blz. 33 e.v. Over de nota zie men H.H.A. Teeuwen, Omgaan met water, naar
een integraal waterbeleid , De Ingenieur 1985, blz. 42.
49. H. H. Tonkes, Integraal waterbeheer en waterschap, Waterschapsbelangen 1986, blz. 236.
50. Zie P.C. Gilhuis , De Wet op de waterhuishouding en het milieubeheer, M en R 1983, blz. 129-136.
In dat artikel vindt men in noot 1 een opsomming van andere commentaren.
51. O.a. DROM-actieprogramma, a.w., conclusies 41 en 101, het RARO-advies over de WWH van 26
januari 1983, blz. 25 en Gilhuis, a.w., blz. 131.
52. A.w., 18292, blz. 42-46.
53. Omgaan met water, a.w., blz. 55.
54. Voor een goed overzicht van de ontwikkeling zie men H.J.M. Havekes, Het begrip oppervlaktewater
in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren , M en R 1983, blz. 301 e.v.
55. Zie o.a. HR 12 november 1980, M en R 1982, nr. 7 en KB 26 november 1981, M en R 1982, nr. 8,'
m.nt. Gilhuis.
56. A.J. te Veldhuis, Het begrip 'oppervlaktewater' in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Waterschapsbelangen 1977, blz. 106.
57. KB 21 januari 1981, AB 1982, 190.
58. Zie De waterhuishouding van Nederland, aanvullende lijst van antwoorden, 18 793, nr. 7, blz. 7.
59. Vz. Afd. rechtspraak RvS 29 januari 1981, Gemeentestem 1981, nr. 6668 resp. Vz. Afd. geschillen van
bestuur RvS 24 februari 1984, AB 1984, 480, m.nt. Otten, M en R 1984, nr.72, m.nt. Gilhuis.
60. KB 9 december 1982, nr. 66 (niet gepubliceerd). Zie A.H. Bruggeman, Berging van baggerspecie in
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het aquatisch milieu, M en R 1985, blz. 9 e.v. 61. Geschriften VAR XLVII, Haarlem 1963.
62. In De Goede (c.s.), a.w., blz. 2-3.
63. Waterrecht en Waterschapsrecht, diss. RU Utrecht 1985, blz. 9-10. Kritisch over deze terminologie
J.T. v.d. Berg, Waterschapsbelangen 1986, blz. 150.

4. Recht in het grensgebied van milieurecht en waterrecht
4.1 Uitgangspunten
Voordat wij een verkenningstocht in het grensgebied van milieurecht en waterrecht maken is het dienstig eerst even stil te staan bij de eisen die aan afstemmingsregelingen moeten worden gesteld.
Administratief recht - het is voornamelijk dat recht dat wij in het grensgebied
tegenkomen - moet in zijn algemeenheid aan drie eisen voldoen, die van de
rechtsstaat, van democratie en van instrumentaliteit. De eerste twee eisen spreken
zo voor zich en zijn van een zo algemene bekendheid dat er in dit verband nauwelijks op in behoeft te worden gegaan. Bovendien liggen de problemen ten
aanzien van ons onderwerp in eerste aanleg ook niet op die niveaus. Wel lijkt het
in dat kader zaak twee dingen in de gaten te houden. In de eerste plaats de kwestie of er voldoende en adequate rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden
aanwezig is en in de tweede plaats of er, waar nodig, gelegenheid aan de bevolking wordt gegeven om door middel van inspraak invloed op overheidsbesluiten
uit te oefenen.
Ook de eis van instrumentaliteit lijkt vanzelfsprekend. Het gaat daarbij om twee
dingen. Als de overheid regelend wil optreden, moet dat effectief en efficiënt
gebeuren (64).
Toegespitst op ons thema, de afstemmingsregelingen op het grensvlak tussen milieurecht en waterrecht, betekent dit in de eerste plaats dat de regelgeving zodanig zal moeten zijn dat voldoende zorg voor het object water is gewaarborgd.
Uit dereguleringsdiscussies van de laatste jaren kunnen wij voorts, voor zover
nodig, de les leren dat regelgeving ook zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Complexe regelingen zijn slechts aanvaardbaar indien de desbetreffende materie een
zo ingewikkelde wijze van regelgeving vereist. In haar eindbericht waarschuwt
de Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen verder
onder meer voor horizontale en verticale beleidslasten die met regelgeving gepaard kunnen gaan (65). Dat lijkt me een punt dat ook voor ons onderwerp van
belang is.
In de paragrafen twee en drie hebben we gezien dat zowel integratie van milieurecht als van waterrecht wordt nagestreefd. Voor beide integratieprocessen zijn
goede argumenten aan te voeren. Water is aan de ene kant een onlosmakelijk
deel van het fysieke milieu, maar het heeft aan de andere kant zoveel specifieke
eigenschappen dat er ook van een zelfstandig zorggebied sprake is. In het beleid is
daarom voor een èn - èn benadering gekozen. Milieurecht en milieubeleid enerzijds en waterrecht en waterbeleid anderzijds moeten ter zake van de waterzorg
als gelijkwaardige grootheden worden gezien, er is geen primaat van het ene gebied ten opzichte van het andere.
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Door coördinatieregelingen moet een goede afstemming worden bereikt (66).
Hoewel die benadering in beginsel aanspreekt, moeten wij in de gaten houden
dat de coördinatielasten niet te hoog worden. Daar komt nog het volgende bij.
In het beleid is tevens in het algemeen voor het handhaven van de bestaande
verdeling van taken en bevoegdheden gekozen. Die keuze heeft als zeer positieve
kant dat aan langdurige en niet altijd even vruchtbare discussies over competenties een eind is gekomen. Het niet ingrijpen in de bestaande bevoegdhedenstructuur betekent evenwel dat daardoor de coördinatielasten worden verhoogd. In
onze verdere beschouwingen zullen we dan ook moeten afwegen of de baten
van de afstemmingsregelingen tegen de kosten opwegen.
En dan is er nog een laatste aspect dat onze aandacht vraagt. Het streven naar een
meer geïntegreerd milieurecht en een meer geïntegreerd waterrecht is hiervoor
in beginsel positief gewaardeerd. Maar er zit een adder onder het gras. Waterrecht is voor een deel onderdeel van het milieurecht en milieurecht is voor een
deel onderdeel van het waterrecht. Waar het nu om gaat is dat ten aanzien van
het overlapgebied tussen beide rechtsgebieden een brug wordt geslagen. Van
strevelingen naar eenheid van waterrecht of naar eenheid van milieurecht mag
geen centrifugale werking uitgaan. Dat gevaar is niet denkbeeldig. Benadrukking
van één invalshoek van integratie heeft als risico dat aan andere potentiële invalshoeken van integratie afbreuk wordt gedaan. Uiteraard behoeven deze nadelige
effecten zich niet voor te doen. Maar het is een aandachtspunt waarmee bij verdere analyse rekening moet worden gehouden.
4.2 Wetgeving en bevoegde organen
In deze subparagraaf worden de belangrijkste wettelijke regelingen opgesomd die
in het grensgebied van milieurecht en waterrecht een rol spelen. Nagegaan zal
worden op welke wijze de diverse wetten onderling zijn afgebakend. Verder zal
worden gesignaleerd welke organen met de uitvoering van de regelingen belast
zijn. Het antwoord op die vraag kan voor een goede afstemming van betekenis
zijn. Als eenzelfde orgaan competent ten aanzien van meerdere regelingen is kan
daardoor op zich afstemming worden bevorderd. Bij onze schouw zullen de regelingen ter zake van het waterkwaliteitsbeheer centraal staan, aangezien het
zwaartepunt van de overlap daar gelegen is. Op afstemming bij planvorming en
vergunningverlening wordt in 4.3 en 4.4 ingegaan.
Bij het waterkwaliteitsbeheer moet in de wetgeving onderscheid worden gemaakt tussen het beheer van oppervlaktewater en dat van grondwater. Van de
wetgeving ter zake van het kwalitatieve oppervlaktewaterbeheer neemt de WVO
een centrale plaats in (67). Doel van deze wet, die wij al enkele malen tegenkwamen, is het tegengaan en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren door afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen. Als instrumenten daartoe kent de wet met name een verbodsbepaling met een daaraan gekoppeld vergunningenstelsel , de mogelijkheid van het stellen van emissienormen
en van kwaliteitsdoelstellingen, een stelsel van plannen (op rijksniveau een indicatief meerjarenprogramma dat hoofdlijnen en beginselen van het landelijk beleid
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bevat alsmede een waterkwaliteitsplan voor de rijkswateren, op provinciaal niveau een waterkwaliteitsplan voor de provinciale wateren en op waterschapsniveau een beheersplan, indien het waterkwaliteitsbeheer aan een waterschap is
toegekend) en een heffingenstelsel. Over de betekenis van het begrip 'oppervlaktewater' dat als kernbegrip in belangrijke mate de reikwijdte van de wet bepaalt is
in paragraaf 3 al het nodige gezegd. Ik voeg er nog aan toe dat de interpretatie
van dit begrip ook bepalend kan zijn voor de afbakening van de WVO ten opzichte van andere wetten. Zo bepaalt art. 97 Afvalstoffenwet (AW) dat deze wet
niet van toepassing is op gedragingen waaromtrent voorschriften bij of krachtens
de WVO zijn gesteld. In de jurisprudentie is vervolgens uitgemaakt dat bij storten van afvalstoffen in oppervlaktewater de WVO van toepassing is, tenzij het
water volledig wordt gedempt, zodat het oppervlaktewater ophoudt te bestaan.
(Zie KB 10 augustus 1984, AB 1985, 328 m.nt. Otten, M en R 1984 nr. 86
m.nt. Blanken en Afd. rechtspraak RvS, 29 november 1984, AB 1985, 329 m.nt.
Otten.)
Bij de uitvoering van de wet zijn nogal wat instanties betrokken. Op rijksniveau
berust de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet bij de
minister van Verkeer en Waterstaat. Sinds de versterking van de positie van de
minister van Vomil - nu die van VROM - draagt deze mede verantwoordelijkheid voor het WVO-beleid (68). De ministers doen bijvoorbeeld gezamenlijk
een voordracht voor amvb’s ter vaststelling van emissienormen (art. la, vierde lid)
en van kwaliteitsdoelstellingen (art. 13). De minister van VROM heeft in die
gevallen de leiding, hij wordt in de desbetreffende wetsartikelen derhalve als eerste genoemd. Bij de overige gemeenschappelijke activiteiten heeft de minister
van Verkeer en Waterstaat het voortouw, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het
indicatief meerjarenprogramma (art. 10), het waterkwaliteitsplan voor de rijkswateren (art. 11, eerste lid) en het geven van een aanwijzing aan provinciale staten
over de inhoud van het provinciale waterkwaliteitsplan (art. 12, vierde lid).
Op provinciaal niveau maken provinciale staten in elk geval een waterkwaliteitsplan voor de provinciale wateren. Negen van de twaalf provincies hebben op
basis van art. 6 van de wet het verdere kwaliteitsbeheer aan waterschappen gedelegeerd (69). Sinds de wijziging van de WVO van 24 juni 1981 die onder meer
de planvorming in de wet introduceerde oefenen de waterschappen hun bevoegdheden uit in een kader van door de provinciale planvorming aangegeven
randvoorwaarden (70, 71).
Volledigheidshalve vermeld ik dat de WVO maar in beperkte mate van toepassing is op het lozen van afvalstoffen op de volle zee. Die activiteit wordt met name bestreken door de WVZ) Vanwege het nogal specifieke object, zeewater, ga
ik op de WVZ en andere relevante zeewaterwetgeving hier niet in. Ik vermeld
slechts dat de minister van Verkeer en Waterstaat in eerste aanleg met de uitvoering van de WVZ is belast. Enkele beslissingen, waaronder die aangaande het
verlenen van ontheffingen (72), dient hij evenwel in overeenstemming met de
minister van VROM te nemen.
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Tussen oppervlaktewaterkwaliteit en oppervlaktewaterkwantiteit bestaat een
nauwe samenhang. Beheersmaatregelen op het gebied van de waterkwantiteit
(onttrekking, lozing, verzamelen, doorspoelen) hebben gevolgen voor de waterkwaliteit. Kwantitatieve beheersmaatregelen kunnen ook ten behoeve van de
waterkwaliteit worden ingezet. De juridische regelgeving ter zake van de oppervlaktewaterkwantiteit is summier. In het algemeen kunnen waterschappen op
basis van het waterschapsreglement of op basis van een keur optreden tegen ongewenste lozing in en onttrekking van oppervlaktewater. Het rijk mist wettelijke
middelen om in zulke gevallen op te kunnen treden (73).
De WWH wil in deze lacune voorzien en geeft tegelijkertijd een algemene regeling voor het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer. Het wetsvoorstel kent drie beheersinstrumenten. Voor daartoe aangewezen gevallen (dat gebeurt voor rijkswateren bij amvb en voor de overige wateren bij provinciale verordening) wordt
een vergunningenstelsel voor het lozen van water in of het onttrekken van water
aan oppervlaktewater (art. 27) (74) ingevoerd. De vergunning wordt door de
kwantiteitsbeheerder van het desbetreffende oppervlaktewater verleend, op rijksniveau de minister van Verkeer en Waterstaat, op decentraal niveau in de regel
een waterschap. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden ter
bescherming van het belang van de waterhuishouding, voor zover de WVO of
de GW daarin niet voorzien (art. 27, vierde lid). Verder komt er, eveneens in
daartoe aangewezen gevallen, een registratieplicht voor een niet-beheerder die
water afvoert, aanvoert, loost in of onttrekt aan oppervlaktewater (art. 15).
Uit een oogpunt van coördinatie is vooral het derde instrument, het waterakkoord, interessant. Ingevolge art. 18 moeten de kwantiteitsbeheerder die water
afvoert naar of aanvoert uit oppervlaktewater in beheer bij een andere kwantiteitsbeheerder, en die andere beheerder in daartoe aangewezen gevallen gezamenlijk een waterakkoord afsluiten. In het akkoord leggen zij hun onderlinge
verhouding met betrekking tot de aanvoer en afvoer van water vast. Bij het opstellen van het akkoord wordt rekening gehouden met de waterhuishoudingsplannen die op de desbetreffende oppervlaktewateren van toepassing zijn (75).
De minister van Verkeer en Waterstaat of gedeputeerde staten kunnen aanwijzingen over de inhoud van het akkoord geven.
In de oorspronkelijke redactie van art. 18 was de waterkwaliteitsbeheerder, in het
geval dat hij niet tevens kwantiteitsbeheerder zou zijn, een beperkte rol toebedacht. Hij zou aan het overleg met raadgevende stem deelnemen (76). Gezien de
nauwe samenhang tussen beide beheren, overwegingen van kwaliteitsbeleid kunnen juist aanleiding vormen om water aan of af te voeren, was die afstemmingsregeling te mager (77). In de concept-nota van wijzigingen is art. 18 dan ook
terecht zo gewijzigd dat de kwaliteitsbeheerder niet als adviseur maar als deelnemende partij bij het waterakkoord wordt betrokken.
Ook tussen de beheersmaatregelen ten aanzien van oppervlaktewater en grondwater bestaat samenhang. Peilbeheer van het oppervlaktewater heeft bijvoorbeeld
consequenties voor het grondwater, terwijl een grondwateronttrekking de afstroming naar het oppervlaktewater kan doen verminderen. Dat er tussen grondwaterkwaliteit en grondwaterkwantiteit een nauwe relatie is behoeft nauwelijks
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toelichting. Zo kan verontreiniging van de bodem indirect tot verontreiniging
van het grondwater leiden (78).
Voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater is primair voor een
regeling in het kader van de toekomstige Wet op de bodembescherming (WBB)
gekozen (79). In de WBB ligt het accent, anders dan in de milieuwetten die met
een vergunningenstelsel werken, op algemene regelgeving. Op basis van de art.
8-13 kunnen bij amvb regels worden gesteld voor categorieën van bodemverontreinigende handelingen. Voordrachten voor amvb's krachtens deze artikelen
worden door de minister van VROM gedaan. Afhankelijk van het onderwerp
van de amvb is bij het maken van een voordracht een tweede minister betrokken. Zodra het waterbeheer bij de regelgeving nadrukkelijk in het vizier komt,
treden de ministers van VROM en van Verkeer en Waterstaat gezamenlijk op
(zie art. 70, derde lid). Dit is bijvoorbeeld het geval bij een eventuele amvb inzake regels voor het op of in de bodem doen uitstromen van verontreinigd water
of slib (zie art. 8, tweede lid onder c).
Art. 82 bepaalt dat de art. 8-13 niet van toepassing zijn, voor zover daaromtrent
regels zijn gesteld bij of krachtens o.a. de WVO en de WVZ. Ook bij toepassing
van deze wetten zullen evenwel de kwaliteitsdoelstellingen in acht moeten worden genomen die ingevolge art. 20 van de WBB bij amvb kunnen worden vastgesteld. Art. 70, derde lid, schrijft voor dat de voordracht voor een kwaliteitsdoelstelling voor onderwaterbodems gezamenlijk door de ministers van VROM
en van Verkeer en Waterstaat moet worden gedaan.
Van belang is verder dat op provinciaal niveau nadere regels kunnen worden gesteld voor gebieden die een verdergaande bescherming nodig hebben. De provincies moeten naast een intentieprogramma voor bodembeschermingsgebieden
ook een plan maken ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met
het oog op de waterwinning. In dat plan worden grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen. Art. 41 verplicht provinciale staten een verordening ter bescherming van deze gebieden te maken (80).
Op het grondwaterkwantiteitsbeheer is de GW (81) van toepassing. De wet stelt
regels inzake het onttrekken van grondwater en het kunstmatig infiltreren van
water in de bodem. Het verrichten van deze handelingen is aan een vergunningsplicht gebonden. De GW die voorziet in een gedecentraliseerd beheer van
het grondwater heeft gedeputeerde staten als vergunningverlenend orgaan aangewezen. In gevolge art. 8, eerste lid van de GW stellen provinciale staten een
plan op dat de hoofdlijnen voor het grondwaterbeheer in hun provincie aangeeft.
Hoewel de wet met enige nadruk als een kwantitatieve beheerswet is gepresenteerd, valt niet te ontkennen dat ook enige kwalitatieve aspecten van het grondwaterbeheer worden geregeld. Zo kunnen kwaliteitseisen worden gesteld aan
water dat in de bodem wordt geïnfiltreerd (82). Maar wie de parlementaire stukken nog eens naleest zal het opvallen dat men soms haast angstvallige pogingen
doet om in het kwantiteitsspoor te blijven. Samenhang in kwantitatief en kwalitatief grondwaterbeheer en oppervlaktewaterbeheer moet kennelijk op andere
wijze tot stand worden gebracht, bijvoorbeeld via geïntegreerde planvorming.
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Voordat wij onze blik daarop richten een concluderende opmerking naar aanleiding van de parade van wetgeving en bevoegde organen. Hoewel er nogal wat
wetten in het geding zijn - en ons overzicht was er slechts een op hoofdzaken en er ook nogal wat bevoegde organen zijn is ter zake van de uitvoerende instantie toch een vrij vast patroon te herkennen. Zodra het gaat om emissienormen of
kwaliteitsdoelstellingen (WVO, WBB) is er een primaire rol weggelegd voor de
minister van VROM die gezamenlijk met zijn collega van Verkeer en Waterstaat
besluiten entameert. Bij enkele andersoortige besluiten zagen we hetzelfde duo
opereren maar dan in omgekeerde rolverdeling. Verder lopen verschillende bestuurlijke lijnen via de provincie (WVO, GW, WBB). In het kader van de afstemmingsproblematiek zou dat als een lichtpuntje kunnen worden beschouwd.
4.3 Planvorming
Wij constateerden reeds dat het voornemen bestaat de sectorale plannen uit zowel de milieuwetgeving als de waterwetgeving door twee geïntegreerde planstelsels te vervangen, één voor het gebied van het milieubeleid (83) en één voor dat
van de waterhuishouding. Daarmee vindt een grote schoonmaak in plannenland
plaats. In de sectorwetten die voor ons onderwerp van belang zijn komen te vervallen: de indicatieve meerjarenprogramma's uit de WVO en het wetsvoorstel
WBB, de waterkwaliteitsplannen en beheersplannen uit de WVO, het grondwaterplan uit de GW en het grondwaterkwaliteitsplan uit de WBB. Ook door de
deelplanvorming voor het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer, zoals in de oorspronkelijke versie van het wetsvoorstel WWH was voorgesteld,gaat een streep.
Een planstelsel moet eenvoudig en overzichtelijk zijn (84). Hoe meer plannen,
hoe gecompliceerder het wordt een goede afstemming tot stand te brengen. Om
deze reden moet de weg die thans is ingeslagen op zich positief worden gewaardeerd. Wie nog niet is overtuigd moet het op blz. 10 van de nota 'Meer dan de
som der delen' afgedrukte schema dat een overzicht van de huidige deelplannen
geeft, nog maar eens op zich in laten werken.
Gegeven de thans ingeslagen koers. die in hoofdlijnen vrij algemeen bijval heeft
geoogst (85), lijkt het niet zinvol nog uitgebreid in te gaan op de bestaande wettelijke regels inzake de verhouding tussen de diverse sectorplannen (86). Het is
vruchtbaarder de blik te richten op het toekomstige recht. Daarbij is er een handicap: wetteksten of wetsvoorstellen liggen nog niet voor. We zullen het met de
concept-nota van wijzigingen inzake de WWH en met de nota 'Meer dan de
som der delen' moeten doen. De in de laatstgenoemde nota vervatte voorstellen
zullen echter, zoals eerder gezegd, in zeer grote lijnen worden overgenomen in
het wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging van de WABM ter zake van milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen.
Het voorgestelde plansysteem ziet er voor de waterhuishouding als volgt uit. De
ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM stellen een beleidsnota voor
de waterhuishouding vast die de hoofdlijnen van het Nederlandse waterhuishoudkundig beleid bevat. In de nota worden de functies
van de waterhuishoudingssystemen en de gewenste ontwikkeling en werking
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daarvan aangegeven. Naast dit strategische plan is er een operationeel beheersplan
dat zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve beheer van de rijkswateren bestrijkt. Het wordt eveneens door de twee genoemde ministers opgesteld. Dit plan
geeft de wijze aan waarop het beheer feitelijk wordt gevoerd. Daaraan voorafgaand zullen de functies van de oppervlaktewateren uit kwalitatief en kwantitatief
oogpunt moeten worden bepaald.
Op provinciaal niveau komt er een provinciaal waterhuishoudingsplan. Het plan
is richtinggevend voor het in de gehele provincie te voeren waterhuishoudkundig beleid. Wat dat betreft is het plan vergelijkbaar met de landelijke beleidsnota
voor de waterhuishouding. Het plan is echter ook een beheersplan. Voor zover
dit het beheer ingevolge de GW aangaat is het plan een volledig beheersplan.
Voor het oppervlaktewater geeft het plan alleen de hoofdlijnen van de te treffen
beheersmaatregelen aan. Verdere uitwerking daarvan is overgelaten aan door de
beheerders - meestal de waterschappen - op te stellen plannen. Een niet door het
provinciaal bestuur vastgesteld plan moet door gedeputeerde staten worden
goedgekeurd. Bij het opstellen van het beheersplan voor de rijkswateren en van
het provinciaal waterhuishoudingsplan moet rekening met de beleidsnota voor de
waterhuishouding worden gehouden. Bij de vaststelling van een beheersplan
voor provinciale wateren moet met het provinciaal plan voor de waterhuishouding rekening worden gehouden (87).
Naast deze planningspyramide komt die van de milieubeleidsplanning te staan. Ik
ben daarover heel kort, aangezien ik veronderstel dat het nieuwe planstelsel bij
milieurechtelijk geïnteresseerden bekend mag worden verondersteld. Op rijksniveau komt er een nationaal milieubeleidsplan dat een strategisch karakter heeft.
Ook op provinciaal terrein is het maken van zo'n plan verplicht. In deze plannen
worden de hoofdlijnen van het milieubeleid voor een periode van acht à tien jaar
vastgelegd. Verder komt er een uitvoeringsprogramma milieubeleid dat operationeel van aard zal zijn en jaarlijks voor een periode van ten hoogste vier jaar
wordt vastgesteld. Dit programma is op rijksniveau verplicht, op provinciaal niveau wordt het in de nota 'Meer dan de som der delen' aanbevolen. Inmiddels is
het echter de bedoeling ook dit uitvoeringsprogramma verplicht te stellen (88).
Voor gemeenten wordt noch een milieubeleidsplan, noch een uitvoeringsprogramma dwingend voorgeschreven.
Hoe is nu de verhouding tussen de beide planstelsels? In de nota 'Meer dan de
som der delen' is voor een pragmatische aanpak gekozen. Uitgangspunt is dat de
beleidsvorming van de twee beleidsterreinen die elkaar deels overlappen door
middel van complementair bestuur op elkaar wordt afgestemd. Er is bewust afgezien van het opnemen van strakke afstemmingsprocedures . Door wederzijdse
aanvulling en ondersteuning moet een goed afgestemd beleid ontstaan. Afstemming wordt voorts bevorderd doordat de vaststelling van de plannen op beide
beleidsterreinen door dezelfde instantie geschiedt. Op rijksniveau worden de
plannen door de ministers van VROM en van Verkeer en Waterstaat voorbereid
en vastgesteld; op provinciaal niveau zijn provinciale staten voor beide plannen
verantwoordelijk.
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Dubbele afwegingen dienen achterwege te blijven. Er wordt niet exact aangegeven wat de taakverdeling tussen beide planstelsels zou moeten zijn. Bij wijze van
indicatie wordt opgemerkt- dat de functies die het water heeft met het oog op de
diverse daarbij betrokken belangen, alsmede het beheer dat moet worden gevoerd om de functies tot hun recht te doen komen, in de beleidsnota voor de
waterhuishouding en het provinciaal waterhuishoudingsplan thuis zouden horen.
Het milieubeleidsplan is het meest aangewezen kader voor de bestrijding van de
verontreiniging van het fysieke milieu en dus ook van het water. Het emissiebeleid zou tot het primaat van het milieubeleidsplan behoren. In het kader van het
beheer van het oppervlaktewater zouden aanvullende eisen kunnen worden gesteld die in beide planvormen tot uiting zouden moeten komen. Tevens zou het
milieubeleidsplan, naast andere elementen van het kwaliteitsbeleid, zowel ecologische als functiegerichte kwaliteitsdoelstellingen moeten bevatten. In de waterhuishoudkundige plannen zouden deze kwaliteitsdoelstellingen eveneens moeten
worden opgenomen.
Indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen de kwaliteitsdoelstellingen ook in het waterhuishoudingsplan worden aangepast. Een gelijktijdige vaststelling van beide plannen zal in de regel niet mogelijk zijn. Volgens de nota is dat ook niet nodig indien voldoende aandacht aan de vraag wordt
geschonken hoe het milieubeleidsplan zich verhoudt tot het geldende waterhuishoudingsplan en omgekeerd. Nu eens in de ene planvorm, dan weer in de andere zal een stap vooruit worden gezet. In de concept tekst voor een WWH is aan
die opzet vorm gegeven door te bepalen dat in de beleidsnota voor de waterhuishouding en het provinciaal waterhuishoudingsplan wordt aangegeven in
hoeverre ze leiden tot aanpassing van het nationale resp. het provinciale milieubeleidsplan (art. 3, derde lid en art. 9, derde lid). Het spiegelbeeld van deze bepaling zal in het hoofdstuk van de WABM over de milieubeleidsplannen worden
opgenomen. Er zal, zoals de nota 'Meer dan de som der delen' dat uitdrukt, 'haasje-over' moeten worden gespeeld (89).
De voorgestelde regeling heeft veel aantrekkelijke kanten. Er is rekening gehouden met het feit dat de zorg voor het water vanuit twee invalshoeken wordt behartigd. De planstelsels zijn overzichtelijk en niet nodeloos complex, ook al kunnen ze zeker niet eenvoudig worden genoemd. Door de vele eisen waaraan moet
worden voldaan - er moet aan alle aspecten van het effect- en het brongericht
beleid aandacht worden geschonken - zal het opstellen van een milieubeleidsplan
veel ambtelijke en bestuurlijke energie vergen. Een zelfde verhaal kan over de
waterplannen worden verteld.
Ook de horizontale en verticale beleidslasten zijn bepaald niet lang, maar dit alles
lijkt op te wegen tegen de baten, aangezien de plannen de coördinatie kunnen
brengen waaraan op beide beleidsterreinen behoefte bestaat. Vermeldenswaard is
dat de nogal kritisch ten opzichte van planprocedures staande commissie-Vonhoff
in haar vorig jaar verschenen advies positief oordeelt over de verhouding nutoffer bij de milieubeleidsplannen en de waterhuishoudingsplannen (90).
Natuurlijk zijn er op detailpunten aanmerkingen te maken. Zo zou ik bij de vaststelling van het nationale milieubeleidsplan de mogelijkheid van inspraak liever
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willen zien gehandhaafd. De tegendruk van de inspraak, die vaak vruchtbare Impulsen aan het milieubeleid heeft gegeven, kan ook bij 'open planning' (91) niet
worden gemist (92). Verder zou het bijvoorbeeld geen kwaad kunnen als naast de
Raad voor de Waterstaat ook de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne over een
ontwerp-beleidsnota voor de waterhuishouding zou worden gehoord. De
WWH-regeling voorziet daar (zie art. 4, vierde lid) nu niet in. Maar dat zijn allemaal ondergeschikte punten. In het algemeen maakt de schets voor het nieuwe
planstelsel een goede indruk.
Er is evenwel één betrekkelijk principieel punt waar ik mee blijf zitten: het 'haasje-over' spelen.
De vergelijking met dit kinderspel is een prachtige vondst. Treffend wordt door
die beeldspraak de kracht en de zwakte van het voorgestelde rollenspel gedemonstreerd. 'Haasje-over' schijnt ook bij kinderen weer in de mode te zijn, op de
speelplaats achter ons huis heb ik het de afgelopen maanden herhaaldelijk zien
spelen. Het bracht weer in herinnering dat de moeilijkheid van het spel wordt
veroorzaakt doordat de vereiste vloeiende springbewegingen alleen dan ontstaan
als iedere deelnemer niet alleen goed kan en wil springen, maar zich bovendien
op zijn beurt tevens schikt in de rol van 'bok'. 'Haasje-over' is een aardig, maar
niet zo eenvoudig spel (93).
Als wij met plannen 'haasje-over' gaan spelen zetten wij hoog in. Het beoogde
resultaat zal slechts worden bereikt als in beide planningslijnen de te verwezenlijken doelstelling duidelijk is en wederzijds ook volledig wordt onderschreven.
Daarenboven zal men elkaars posities moeten erkennen. Er zal daarbij sprake van
gelijkwaardigheid moeten zijn. Op dat punt mag niet het misverstand rijzen dat
gelijkwaardigheid hetzelfde zou zijn als gelijkheid. Gelijkwaardigheid betekent
hier inzicht in en erkenning van de belangen die door het andere plansysteem
worden vertegenwoordigd. In paragraaf drie heb ik betoogd dat de zorg voor het
fysieke milieu en de ecosystemen randvoorwaarden stelt aan de afweging van
allerlei menselijke belangen bij het gebruik van water. Dat uitgangspunt zal in
beide planningslijnen onverkort moeten worden gehandhaafd.
Ten aanzien van dit punt nu heb ik enige twijfel. Mijn zorg betreft met name het
feit dat in de waterplanningslijn waterkwaliteitsdoelstellingen en hoofdlijnen van
het emissiebeleid kunnen worden gewijzigd. Hoewel ik onder de indruk ben van
de soepelheid waarmee de plannen in het voorgestelde systeem stuivertje kunnen
wisselen, vraag ik me af of er voldoende zekerheid is dat aan het genoemde uitgangspunt geen afbreuk wordt gedaan. Die zorg wordt bepaald niet weggenomen
wanneer ik in art. 6, derde lid van het concept voor een WWH lees dat het beheersplan voor de rijkswateren o.a. aangeeft 'het programma van maatregelen en
voorzieningen, die met het oog op de ontwikkeling en werking van de waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan en (94) met het oog op de
bescherming van het milieu nodig zijn'. Over een soortgelijke formulering heb ik
in paragraaf drie al de staf gebroken. Anders dan gesuggereerd wordt gaat het hier
niet om belangen van gelijke waarde.
Ter geruststelling zou kunnen worden aangevoerd dat de plannen door dezelfde
instantie worden vastgesteld. Voor het provinciaal niveau, waar sprake is van col286
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legiaal bestuur en daardoor iets minder verkokerd bestuur, spreekt dat argument
iets meer aan dan voor het rijksniveau (95). Gezamenlijk opereren van twee ministers kan afstemmingsmogelijkheden bieden maar we moeten ons niet blind
staren op formele structuren. Dat geldt overigens ook voor de besluitvorming op
provinciaal niveau. Rond het waterplanningsgebeuren zijn andere netwerken van
belangen geconcentreerd dan rond de milieuplanningslijn. Verder zullen ambtenaren die specifiek met waterstaatszorg belast zijn van nature iets minder affiniteit
met het grensstellend karakter van de milieuzorg hebben dan milieuambtenaren
pur sang. Dat kan tot gevolg hebben dat een proces van doelstellingenvervaging
zich gaat voordoen. Het is de vraag of een medeverantwoordelijke minister, die
niet het initiatief heeft bij de planwijziging, tijdig voldoende tegenwicht kan bieden.
Teneinde risico's te vermijden is het beter om een zekering in te bouwen. Het
thans bestaande voorstel zou zo geamendeerd moeten worden dat wijziging van
kwaliteitsdoelstellingen en hoofdlijnen van het emissiebeleid via een waterhuishoudingsplan alleen dan mogelijk is, indien tegelijkertijd een overeenkomstige
wijziging van het desbetreffende milieubeleidsplan plaatsvindt. Dat is een omslachtiger procedure, ik geef het toe. Maar de hogere coördinatielasten wegen op
tegen de garantie van een evenwichtiger afweging.
Het gesignaleerde probleem zou ook zijn opgelost als we meer wettelijk vastgelegde milieukwaliteitseisen of emissienormen zouden hebben. De betekenis van
de bij plan vastgestelde kwaliteitsnormen zou dan immers afnemen. Op basis van
de WVO kunnen nu al bij amvb waterkwaliteitseisen en emissienormen worden
vastgesteld, in de toekomst zal de WABM daartoe een kader bieden (96). Zowel
in het huidige (zie paragraaf 4.2) als in het toekomstige bestel doet de minister
van VROM - hij is primair verantwoordelijk - te zamen met de minister van
Verkeer en Waterstaat een voordracht voor een eventuele amvb. In het nieuwe
stelsel komt daar de minister van Landbouw en Visserij nog bij. Vooralsnog hebben de wettelijk verankerde milieukwaliteitseisen en emissienormen hun 'planmatige' soortgenoten echter nog niet naar de achtergrond kunnen dringen.
4.4 Vergunningverlening
De milieubeleidsplannen en de waterplannen zullen een indicatief karakter hebben. Bij het nemen van concrete beslissingen, zoals het verlenen van vergunningen, zal met de plannen rekening moeten worden gehouden. Doordat de plannen niet direct binden (97) blijft, zelfs als op planniveau een integrale belangenafweging tot stand zou komen, een goede afstemming op vergunningenniveau
eveneens van betekenis (98).
Op vergunningenniveau is de komst van de integrale milieuvergunning (imv)
van veel belang. De imv wordt het paradepaard van het toekomstige vergunningenstelsel uit de WABM. Voor zo'n 3000 grote inrichtingen treedt deze geïntegreerde vergunning in de plaats van de vergunningen die thans zijn vereist op
grond van de Hinderwet, de WLV, de Wet geluidhinder, de AW en de Wet
chemische afvalstoffen. Dat biedt enerzijds goede vooruitzichten op een integrale
afweging van de potentiële nadelige gevolgen van voorgenomen handelingen.
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Anderzijds brengt de imv een aanmerkelijke vereenvoudiging: er is nog maar één
- in beginsel door gedeputeerde staten te verlenen - vergunning nodig en er is
één procedure voor bezwaar en beroep. Daarmee zijn zowel de bedrijven als degenen die bezwaar tegen een bepaalde activiteit hebben gebaat (99).
Uit de zoëven gegeven opsomming blijkt al dat geen van de waterrechtelijke vergunningen op basis van WVO, GW of WVZ in de integrale milieuvergunning
op basis van de WABM zal worden opgenomen. Van meet af aan is er over de
plaats van de WVO-vergunning discussie geweest. Unaniem was men het erover
eens dat afstemming gewenst was. Op grond van de samenhang tussen het kwalitatieve waterbeheer en het overige milieubeheer bepleitten sommigen een volledige integratie van de WVO-vergunning in de imv. Hoewel de waterbeheerder
in die constructie niet zelf vergunningverlenende instantie zou blijven, zou hij bij
het beslissen over vergunningsaanvragen wel een forse vinger in de pap krijgen.
Hij zou de vergunningsvoorschriften opstellen, welke door gedeputeerde staten
zouden moeten worden overgenomen, tenzij een integrale afweging van de milieu-aspecten tot afwijking zou nopen (100).
Anderen wilden zo ver niet gaan. Al in het DROM-actieprogramma werd opgemerkt dat integratie op hinderpalen zou stuiten. In verband met de samenhang
van het waterbeheer en de ter zake bestaande bevoegdheden was er onvoldoende
reden om de WVO-vergunning in de integrale milieuvergunning te incorporeren (101). Van diverse kanten is dat standpunt, waarin de nadruk wat meer op de
eenheid van waterbeheer valt bijgevallen (102). De lozingsvergunning uit de
WVO is voor het voeren van een adequaat waterkwaliteitsbeheer een essentieel
en onmisbaar instrument dat niet zonder nadelige gevolgen uit het waterbeheer
kan worden gelicht. Met de vergunning oefent de waterkwaliteitsbeheerder invloed uit op de kwaliteit van het oppervlaktewater en op het functioneren van
zuiveringsinstallaties. In de tweede plaats werd gesteld dat de WVO-vergunning
aan een aantal andere instrumenten is gekoppeld (meting en bemonstering, het
toekennen van schadevergoedingen en het doen van uitkeringen). In de derde
plaats werd als bezwaar aan gevoerd dat in de bestaande bevoegdhedenstructuur
zou worden ingegrepen. Alle drie de argumenten worden in de Memorie van
Toelichting op het wetsontwerp tot wijziging van de WABM met een regeling
inzake algemene regels en vergunningen genoemd. Vooral de twee eerstgenoemde argumenten hebben de doorslag gegeven bij de keuze de WVO-vergunning
niet in de imv te laten opgaan (103).
Als compromis is voor een constructie gekozen die zowel aan het uitgangspunt
dat bestaande taken en bevoegdheden zoveel mogelijk in stand moeten worden
gelaten als aan de noodzaak van integrale beoordeling en afweging (van een inrichting in haar geheel) zoveel mogelijk recht doet' (104). Gedeputeerde staten,
het vergunningverlenend orgaan met betrekking tot de imv, moet daarom kunnen ingrijpen indien de inhoud van de WVO-vergunning niet zou passen in de
integrale afweging van alle gevolgen voor het milieu. De gekozen procedure verloopt in hoofdlijn - voor een uitgebreidere beschrijving zie men het preadvies
van De Graeff (105) - als volgt. Indien een aanvraag voor een imv wordt ingediend en van deze vergunning geen gebruik kan worden gemaakt als niet tevens
een WVO-vergunning is verleend of gewijzigd, moeten de aanvraag van een imv
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en een WVO-vergunning gelijktijdig bij gedeputeerde staten worden ingediend.
De afhandeling van beide aanvragen vindt plaats volgens de coördinatieregeling
van de WABM. Dat betekent dat de ontwerpbeschikkingen, opgesteld door gedeputeerde staten resp. de waterkwaliteitsbeheerder, gelijktijdig en gezamenlijk
ter inzage worden gelegd. Indien een integrale afweging van alle gevolgen voor
het milieu dit eist en er geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen gedeputeerde staten een bindende aanwijzing aan de waterkwaliteitsbeheerder over
de inhoud van de WVO-vergunning geven. Tegen de aanwijzing bestaat geen
zelfstandige beroepsgang. In de WVO zal worden bepaald dat de aanwijzing voor
de mogelijkheid van beroep wordt geacht deel uit te maken van de WVOvergunning.
Wat nu van de gekozen constructie te denken? Een positief punt is in de eerste
plaats dat men oog gehad heeft voor het feit dat de WVO-vergunning èn in het
milieubeheer èn in het waterbeheer als beheersinstrument een belangrijke rol
speelt. Positief is ook dat in de beoogde regeling overleg tussen provincie en waterkwaliteitsbeheerder is voorgeschreven. In beide gevallen, of de WVOvergunning nu wèl of niet in de imv wordt gecorporeerd, is bereidheid tot samenwerking van beide instanties immers onontbeerlijk. Maar het kan zijn dat
men er ondanks overleg niet uitkomt. Een regeling die het conflict beslecht zal
dan aanwezig moeten zijn. Met de aanwijzingsbevoegdheid van gedeputeerde
staten bestaat er nu een 'knoop-doorhak' bevoegdheid die in de coördinatieregeling van de huidige WABM zo node wordt gemist (106). Dat de knoop in
de milieulijn wordt doorgehakt lijkt mij een terechte keus. Ook al vallen er argumenten aan te voeren voor een beslissing in de waterlijn, het grensstellende
karakter van de milieuzorg zal ook hier (107) de doorslag moeten geven.
Ondanks deze positieve kanten valt er op het imv-WVO-model ook het nodige
af te dingen. De constructie is nogal ingewikkeld en uit een oogpunt van rechtsbescherming niet fraai. Hoewel er een nauwe verwevenheid tussen beide beslissingen is, blijven er twee afzonderlijke procedures van bezwaar en beroep. Ik
vraag me af of dat uitgaande van de uitgangspunten, die aan het gekozen model
ten grondslag liggen, wel nodig is. Is er eigenlijk inhoudelijk verschil tussen het
geven van een aanwijzing (zoals in het huidige model) en het afwijken van door
de kwaliteitsbeheerder opgestelde vergunningsvoorschriften. indien een integrale
afweging van de milieu-aspecten dat zou vereisen (zoals in het niet overgenomen
model)? Het komt me voor dat in precies dezelfde gevallen door gedeputeerde
staten tot een aanwijzing resp. tot afwijking van het advies over de vergunningsvoorschriften zou worden overgegaan. Maar als die analyse juist is zou incorporering van de WVO-vergunning in de imv de voorkeur behoren te hebben, omdat
die constructie eenvoudiger, en met het oog op de rechtsbescherming ook doelmatiger is. Het argument dat de WVO-vergunning zou worden losgekoppeld
van andere instrumenten uit de WVO is in dit verband niet prangend. Dat probleem is met enige juridische creativiteit op te lossen. In de WVO zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald dat een als imv verleende vergunning voor wat
het oppervlaktewaterkwaliteitsaspect betreft voor de toepassing van bepaalde
WVO-instrumenten met een op basis van de WVO verleende vergunning wordt
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gelijkgesteld. Bovendien mag niet over het hoofd worden gezien dat het aantal
WVO-vergunningen dat in de imv zou opgaan kwantitatief bescheiden zou zijn
(108).
De conclusie kan zijn dat met de voorgestelde regeling een stap vooruit wordt
gezet. Maar met een opneming van de Wvo-vergunning in de imv was die stap
royaler en eleganter geweest.
Ook de GW- en de WVZ-vergunning worden niet in de imv geïncorporeerd.
In die gevallen komt er ook geen verplichte en zwaardere vorm van coördinatie
zoals bij de WVO-vergunning. Een verbetering ten opzichte van het geldende
recht is het feit dat de GW eindelijk onder de werking van de WABM zal worden gebracht (109). De WABM-procedure van bezwaar en beroep, alsmede de
coördinatieregeling worden daardoor van toepassing op de totstandkoming van
GW-vergunningen.
Weinig overtuigend acht ik de argumenten die zijn aangedragen om de GWvergunning niet in de imv te doen opgaan. Aangezien gedeputeerde staten GWvergunningen afgeven zou deze vergunning zonder veel moeite kunnen worden
meegenomen, aangezien niet in de bestaande bevoegdhedenstructuur zou behoeven te worden ingegrepen. Het wetsontwerp tot wijziging van de WABM
noemt twee tegenargumenten (110). Slechts in incidentele gevallen zou een integrale afweging relevant zijn. Bovendien zouden de toetsingscriteria voor het verlenen van GW-vergunningen meer omvatten dan de bescherming van het milieu. Maar de bescherming van het milieu speelt bij de afweging - de MvT geeft
dat toe - wel een zeer belangrijke rol. Verder is het niet geheel onjuist dat een
integrale afweging niet in alle gevallen relevant is, maar gezien het feit dat opneming in de imv, doordat er geen bevoegdhedenproblematiek is, haast geruisloos
kan geschieden, lijkt hier het principe 'baat het niet, dan schaadt het niet' op te
gaan (111). Bij de WVZ-vergunning zou wel in de bestaande bevoegdhedenstructuur worden ingegrepen. In casu zouden bevoegdheden van het rijk aan de
provincie moeten worden overgedragen. Vanwege de internationale aspecten die
aan de wetgeving ter zake van de zeewaterverontreiniging verbonden zijn acht ik
dit met Schoof c.s. (111a) niet gewenst.
Ten slotte nog even aandacht voor de vergunningen voor het lozen van water in
of het onttrekken van water aan oppervlaktewater op basis van de toekomstige
WWH (112). Dit beheersinstrument voor het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer
wordt uiteraard niet in de imv opgenomen. In een incidenteel geval is het echter
wel mogelijk dat deze vergunning bij een coördinatie op basis van art. 2 WABM
wordt betrokken (113). Verder is er nog een afstemmingsprocedure te vinden in
art. 29 van het concept voor een WWH. Dit artikel bepaalt dat de kwantiteitsbeheerder vergunningsaanvragen toezendt aan de kwaliteitsbeheerder onder mededeling dat hij advies kan geven.
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Noten bij paragraaf 4
64. Zie voor de uitgangspunten rechtsstaat, democratie en
instrumentaliteit, Van Wijk/ Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, 5e druk, 's-Gravenhage
1984.
65. Eindbericht, 17 931 nr. 9, blz. 83-84.
66. Zie o.a. de nota 'Meer dan de som der delen', a.w.
67. Over de WVO zie men o.a. J.H. Huurman en G.F. Pieters, De Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de waterkwaliteitszorg, M en R 1977, blz. 55-87, P.C. Gilhuis, De Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de EG-richtlijnen en de Rijnverdragen, M en R 1978, blz. 1-9 en J.M.H. Thelen, Organisatie
waterkwaliteitsbeheer bevestigd en versterkt, Waterschapsbelangen 1981, blz. 32-38.
68. Zie paragraaf 1.
69. Zie voor de bestuurlijke organisatie het Indicatief meerjarenprogramma water 1980-1984, 'sGravenhage 1981, blz. 127-128.
70. Gilhuis, a.w., blz. 6-7.
71. Ik laat buiten beschouwing dat de gemeenten door middel van de lozingsverordening riolering ook
een bestuurlijke rol spelen. Sinds de AMvB van 11 november 1983, houdende aanwijzing van soorten
inrichtingen als bedoeld in de art. 1, lid 2 en 31, lid 4 WVO, is de zeggenschap van de waterkwaliteitsbeheerder ten aanzien van lozingen op de riolering vergroot. Zie A.W.H.M. van Oorschot, Waterkwaliteitsbeheerder krijgt meer greep op afvalwaterlozers, M en R 1984, blz. 242-247.
72. Art. 7 WVZ.
73. Alleen het Algemeen reglement van politie voor rivieren en rijkskanalen kent enkele bepalingen inzake
het onttrekken van water.
74. Ik ben uitgegaan van de tekst van het wetsvoorstel zoals die luidt na de concept-nota van wijzigingen
van 15 april 1985.
75. Dat moet overigens ook bij het verlenen van de vergunning gebeuren. Zie art. 27, vierde lid.
76. 17 367, nr. 2, art. 19.
77. Zie kritiek daarop in mijn De Wet op de waterhuishouding, a.w., blz. 135.
78. Meer voorbeelden in de MvT op het wetsvoorstel WWH, 17 367, nr. 3, blz. 18-23.
79. Wetsvoorstel 16 529. Voor een overzicht van literatuur over het wetsvoorstel zie men C. Lambers,
Bodembeschermingswetgeving en de bouw. Nadien verscheen nog F.P.C.L. Tonnaer, De Wet bodembescherming: op de drempel van oud naar nieuw, M en R 1986, blz. 102-112.
80. Voor de regeling van de bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden zie men hoofdstuk zes van het
wetsvoorstel.
81. J.I. van Elk, De Grondwaterwet, M en R 1984, blz. 3341. Voor een case-study over het grondwaterbeleid zie men N. van der Baan en P. Glasbergen, Grondwaterbeleid en milieubescherming, Utrecht, z.j.
82. Van Elk, a.w., blz. 35.
83. Er zijn een paar uitzonderingen; zie 'Meer dan de som der delen', a.w., blz. 59-60.
84. Id. blz. 17.
85. Zie bijv. de adviezen van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening van 28 september 1984
en van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne van 28 januari 1985.
86. Voor een beschouwing daarover zie men De Wet op de waterhuishouding, a.w., blz. 134-136.
87. Zie de art. 4, 6, 9 en 12 van de concept-nota van wijzigingen, alsmede de daarbij behorende toelichting.
88. Carnavalstocht der planprocedures, Eindrapport van de adviescommissie sanering planprocedures, 'sGravenhage 1985, blz. 91.
89. A.w., blz. 43-45. De hier weergegeven passages komen in vrijwel gelijke vorm in latere beleidsstukken
terug.
90. Carnavalstocht, a.w., blz. 90 en 94.
91. Voor dit begrip zie men 'Meer dan de som der delen', a.w., blz. 36-37.
92. Zo ook de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne in zijn advies over 'Meer dan de som der delen',
a.w., blz. 15-16.
Ook in de procedure ter zake van de totstandkoming van de beleidsnota voor de waterhuishouding zou
een inspraakverplichting overigens aanbeveling verdienen.
93. Traumatische jeugdervaringen bij C. Lambers, De planning van het milieubeleid, M en R 1984, blz.
239.
94. De cursivering is van mij.
95. Zie Lambers, a.w., blz. 237-239, die nog veel sceptischer is en vindt dat in de ene planning de kwalitatieve aspecten en in de andere planning de kwantitatieve aspecten zouden moeten worden opgenomen.
96. IMP Milieubeheer 1986-1990, blz. 117-118.
97. Men onderschatte de indirecte werking door middel van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur overigens niet.
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98. De opvatting van Leemhuis-Stout dat er relatief te veel tijd aan coördinatie van vergunningen wordt
besteed acht ik te ongenuanceerd. Zie De integrale milieuvergunning: vrome wens of harde noodzaak?,
H2O 1986, blz. 114.
99. Voor een overzicht van de beoogde regeling zie men naast de in noot 12 genoemde literatuur Smit,
a.w.
100. Zie o.a. Kooy, a.w., blz. 63-64, Menninga en Smit, a.w., blz. 72 en 73 en Joh. Hofland, a.w., blz.
106-109.
101. Zie conclusie 7, a.w., blz. 18.
102. Voor een overzicht van de gehanteerde argumenten zie men Schoof c.s., a.w., blz. 66.
103. MvT, blz. 24-25. Men zie over het wetsontwerp ook Smit, a.w., en het verslag van de tiende ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, a.w.
104. MvT, a.w., blz. 25.
105. Teneinde een te grote overlap tussen de preadviezen te vermijden is het zaak hier 'haasje-over' te
spelen.
106. Zie paragraaf 2.
107. Zie paragraaf 4.3.
108. Zie Bureau Berenschot , Bestuurseffectrapportage integrale milieuvergunning , Utrecht 1984, blz. 37.
109. Al tijdens de parlementaire behandeling van het Oorspronkelijke wetsvoorstel WABM aangekondigd,
zie o.a. 14 311 nr. 10.
110. A.w., blz. 28-29.
111. Ook in het DROM-actieprogramma wordt uitgegaan van incorporering, a.w., conclusie 7, blz. 18.
111a. A.w., blz. 65.
112. Zie paragraaf 4.2.

5. Enkele rechtsvergelijkende notities
Zou men zich in het buitenland ook het hoofd breken over de verhouding van
milieurecht tot waterrecht? En zo ja, welke oplossingen heeft men daar?
Nederlandse discussies verlopen vaak volgens vaste patronen. Het is daarom goed
van tijd tot tijd een blik over de landsgrenzen te werpen. Na de beschouwingen
over Nederland daarom enkele korte notities over het recht in drie nabuurlanden: België, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ongetwijfeld zouden er ook over andere 'liberale democratieën' belangwekkende zaken te melden zijn, maar met deze drie landen hebben we vooralsnog genoeg
hooi op de vork.
Publiekrechtelijke rechtsvergelijking is in het algemeen niet zo'n eenvoudig
werkje. Meer dan het privaatrecht wordt het publiekrecht beïnvloed door factoren als de historische ontwikkeling, de politieke cultuur enz. enz. (113). Bovendien is het administratieve recht in de diverse landen meestal niet volgens eenzelfde patroon opgezet. Het is daarom niet zo gemakkelijk om greep op buitenlands milieurecht en waterrecht te krijgen. Pas na zeer uitvoerig onderzoek,
waarbij veel aandacht aan het beleid en de werking van het recht in de praktijk
zou zijn besteed, zouden definitieve gevolgtrekkingen gemaakt kunnen worden.
Zoveel tijd, geld en menskracht was voor dit onderzoek niet beschikbaar. Meer
dan een eerste verkenning is het navolgende dan ook niet. Maar ook al moeten
de hierna vermelde feiten met grote terughoudendheid worden geïnterpreteerd,
zij bieden misschien op een enkel punt stof tot nadenken.
Sinds de recente staatsrechtelijke hervormingen is België een in hoge mate gedecentraliseerde staat. De grondwet vermeldt naast de territoriale, de gemeenschaps- en de gewestelijke decentralisatie (114). Sinds de Bijzondere Wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen hebben het Vlaamse en het Waalse
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Gewest in beginsel exclusieve bevoegdheden met betrekking tot de bescherming
van het leefmilieu (115).
De Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging regelt - thans alleen nog in Vlaanderen - het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer. De wet voorziet in het oprichten van waterzuiveringsmaatschappijen. Deze maatschappijen zorgen voor het zuiveren van afvalwater, verlenen lozingsvergunningen en zijn belast met het toezicht op lozingen. De maatschappijen worden volgens art. 9 van de wet beheerd door de deelnemende provincies, de drinkwatermaatschappijen en bedrijven. Door de bekende interne
tegenstellingen waaronder België gebukt gaat, kon aanvankelijk maar één maatschappij worden opgericht. Pas door de staatshervorming van 1980 werd deze
patstelling doorbroken. In Wallonië is sindsdien een andere koers ingeslagen. In
1985 is de Wet van 1971 door een Waals decreet vervangen. Het waterzuiveringsbeheer is aan gemeenten toevertrouwd. In Vlaanderen daarentegen kon een
tweede waterzuiveringsmaatschappij worden opgericht. De waterzuiveringsmaatschappijen staan onder toezicht van de Gemeenschapsminister. In 1984 is een
Algemeen Waterzuiveringsprogramma voor het Vlaamse Gewest opgesteld. Het
programma heeft een indicatief karakter (116).
Bij het uitoefenen van bevoegdheden op gewestelijk niveau moeten de algemene
en sectorale (voor bepaalde categorieën van bedrijven) normen die op nationaal
niveau kunnen worden vastgesteld in acht worden genomen. Deze noren zullen
in beginsel beperkt blijven tot verplichtingen die voortspruiten uit EG-richtlijnen
(117).
Afstemmingsregelingen voor de verhouding van milieurecht tot waterrecht zijn
in België nauwelijks te vinden. Zo is er geen sprake van algemene milieubeleidsplanning. De sectorale planning verkeert in een beginfase. Suetens merkt op dat
planmatig beleid niet alleen normen maar ook geëigende structuren vergt. Voordat een planmatig beleid gerealiseerd kan worden zal eerst een goede bestuurlijke
organisatie aanwezig moeten zijn (118).
Kwantitatief en kwalitatief oppervlaktewaterbeheer worden veelal nog als gescheiden zaken beschouwd. Ter zake van het kwantiteitsbeheer is in beginsel de
minister van Openbare Werken bevoegd, ook polders hebben een zekere bevoegdheid. Interessant is een ontwikkeling in Vlaanderen op grondwatergebied.
Een decreet van 24 januari 1984 vervangt voor het Vlaamse Gewest vier nationale wetten ter zake van het grondwaterbeheer. Het decreet regelt zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve grondwaterbeheer. Kwantiteitsbeheer en kwaliteitsbeheer vallen in dit geval dus niet, zoals in ons land, onder afzonderlijke wettelijke regimes (120).
Er is één ontwikkeling op afstemmingsgebied die speciale aandacht vraagt. Wederom gaat het om het Vlaamse Gewest (121). Binnenkort (122) zal men ook
daar een soort imv hebben. Bij decreet van 28 juni 1985 heeft de Vlaamse Raad
besloten tot samensmelting van de exploitatievergunning (de Belgische 'Hinderwetvergunning') gebaseerd op het Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming en de lozingsvergunning ingevolge de Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. Met deze geïntegreerde vergunning,
milieuvergunning genaamd, wil men komen tot een betere coördinatie op ver293
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gunningengebied. De milieuvergunning dient, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten (124), hetzij bij de Bestendige Deputatie hetzij bij het College van Burgemeester en Schepenen te worden
aangevraagd.
De Vlaamse milieuvergunning is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Er
was kritiek op het feit dat o.a. de afvalstoffenvergunning en de grondwatervergunning niet mede geïntegreerd werden (125). Anderzijds werd er tegengeworpen dat de exploitatievergunning en de lozingsvergunning specifieke materies
behandelen en derhalve een separaat bestaan dienen te leiden (126). De discussie
had dus wel iets weg van die over de Nederlandse imv. Er is één saillant verschil.
De afloop van de discussie was een totaal andere.
Heeft België federatieve trekken, de Bondsrepubliek Duitsland is een onvervalste
federatie. Art. 75 van de Grondwet bepaalt dat de bond ter zake van de waterzorg een raamwetgevingsbevoegdheid heeft. Dat betekent dat de bond bevoegd
is tot het geven van een globale regeling die door de wetgeving van de landen
moet worden aangevuld (127).
Op grond van art. 75 heeft de bond enkele waterwetten vastgesteld, waarvan het
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) van 1957 de belangrijkste is (128). Het WHG
geeft een regeling voor het oppervlaktewater, het grondwater en ook het kustwater. De wet heeft bovendien zowel op het kwantiteitsbeheer als op het kwaliteitsbeheer betrekking. In tegenstelling tot Nederland beschikt men in de BRD
dus over een vrij integrale waterwat. Er is voor de verontreinigingsheffing een
speciale wet, het Abwasserabgabengesetz.
Ingevolge het WHG is voor het gebruik van water een Erlaubnis of een Bewilligung vereist. Volgens Salzwedel verschillen beide figuren thans nog op één punt.
Een Erlaubnis is intrekbaar, een Bewilligung kan niet worden ingetrokken (129).
Een Erlaubnis tot lozen van afvalwater mag slechts worden verleend indien de
hoeveelheid en de schadelijkheid van het afvalwater zoveel mogelijk volgens 'de
algemeen aanvaarde regels van de techniek' zijn beperkt. Door de bond kunnen
minimumeisen worden gesteld die bij het verlenen van een Erlaubnis in acht
moeten worden genomen (art. 7a). Een Erlaubnis voor het lozen van stoffen in
het grondwater mag alleen worden gegeven indien geen schadelijke verontreiniging van het grondwater is te verwachten (art. 34).
De wet verplicht de landen tot het opstellen van waterplannen. Op grond van
art. 36 moeten zij een kaderplan (het Wasserwirtschaftliche Rahmenplan) maken.
In het plan wordt rekening gehouden met de bruikbare watervoorraad
en de eisen van de waterkering en het waterkwaliteitsbeheer. De wet bepaalt
verder dat de landen beheersplannen kunnen maken. Daarin worden het gebruik
dat van het water kan worden gemaakt en de kwaliteitseisen waaraan het water
moet voldoen vastgelegd (art. 36b). De landen zijn voorts verplicht plannen voor
de zuivering van afvalwater op te stellen (zie art. 18a) (130). Voor de nadere regeling van het waterrecht zal men voor elk land het Landeswassergesetz moeten
raadplegen. Wat structuur en inhoud betreft lijken deze overigens in vrij grote
lijnen op elkaar. Dat schijnt mede toe te schrijven te zijn aan de activiteiten van
de Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), die door die landen met het oog
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op een goede coördinatie is ingesteld. De bestuurlijke organisatie van het waterbeheer verschilt per land. Ik volsta met te vermelden dat de hoofdlijnen van het
beleid in de regel op centraal landsniveau worden vastgesteld. Uitvoeringsmaatregelen worden veelal (zo bijv. in Nordrhein-Westfalen) door de regeringspresident en door Kreise genomen (131).
Anders dan in ons land beperkt men zich in de BRD tot sectorale planvorming.
De gedachte van algemene milieubeleidsplanning is wel geopperd maar wordt in
het algemeen nogal kritisch bezien. Breuer merkt op dat in een dergelijke planning onvoldoende rekening met concurrerende belangen wordt gehouden. In
een latere procedure, bijv. in de ruimtelijke ordeningsplanning zal die afweging
dan alsnog plaats moeten vinden. 'Die unumgänglichen Zielkompromisse würden
dadurch hinausgeschoben und erschwert' (132).
Coördinatie moet in de BRD plaatsvinden door middel van ruimtelijke ordeningsplanning. Dat geldt ook voor de waterplannen op grond van het WHG. Zo
bepaalt art. 36, tweede lid, dat de kaderplannen en de eisen van de ruimtelijke
ordening met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Een van de
eisen van de ruimtelijke ordening is dat voldoende zorg aan de waterkwaliteit
wordt besteed. De eisen van de ruimtelijke ordening zijn volgens Gieseke c.s.
niet in elk geval doorslaggevend. Als er bijvoorbeeld vanwege kwantiteits- of
kwaliteitsredenen niet aan de eisen van de ruimtelijke ordening kan worden voldaan mag volstaan worden met wat uit wateroogpunt te verwezenlijken valt. Een
nauwe samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten bij het opstellen van ruimtelijke plannen en waterplannen is dan ook geboden (133). Ook op uitvoeringsniveau lijkt via dat spoor de oplossing van de afstemmingsproblematiek gezocht
te worden (134).
Ook in het Verenigd Koninkrijk treffen we geen algemene milieubeleidsplannen
of integrale milieu vergunningen aan. Op afstemmingsgebied is er echter één zeer
opvallende ontwikkeling: de instelling in 1973 van negen water authorities (w.a.)
in Engeland en één in Wales (135).
De Water Act 1973 bracht een ingrijpende reorganisatie ter zake van het waterbeheer in Engeland en Wales. Tien w.a.'s kwamen in de plaats van 29 river authorities, 157 waterleidingmaatschappijen en 1393 organisaties op het gebied van
de zuivering van afvalwater en de riolering. De w.a.'s hebben de zorg voor het
totale waterbeheer in een stroomgebied. De grootte van de w.a.'s varieert van
bijna 900 000 tot ruim 2 700 000 ha. Ze zijn belast met het kwantiteitsbeheer en
het kwaliteitsbeheer van zowel oppervlaktewater als grondwater, zorgen voor
(drink)watervoorziening, riolering en zuivering van afvalwater, alsmede voor visserij en waterrecreatie. De meerderheid van de bestuursleden wordt door de lokale overheid (county en district councils) benoemd. De overige leden, waaronder de voorzitter, worden door de Secretary of State voor het milieu benoemd
(136).
Het systeem van de w.a. berust op twee peilers. Enerzijds is er een lager publiekrechtelijk lichaam dat vergaande autonome bevoegdheden krijgt om het water
integraal te beheren. Anderzijds beschikt de centrale overheid over bevoegdheden om ter zake van het beleid van de w.a.’s bij te sturen. De Secretary of State
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en de minister van Landbouw, Visserij en Voedsel kunnen aanwijzingen over het
beleid geven. De Secretary of State kan ook bepalen dat bepaalde vergunningsaanvragen door hem moeten worden afgehandeld (137). Indien de w.a.'s zelf afvalwater lozen is er eveneens een vergunning van de Secretary of State nodig.
De Control of Pollution Act 1974 (COPA) regelt zowel het kwaliteitsbeheer van
oppervlaktewater als van grondwater. De wet onderwerpt het lozen van afvalwater aan een vergunning. De COPA - die ook voor Schotland geldt - wordt de
centrale wet ter zake van de waterverontreiniging. De wet is nog altijd niet geheel in werking getreden. Het is de bedoeling dat volledige inwerkingtreding op
korte termijn plaatsvindt (138). De wet komt in de plaats van onder meer de Rivers Act 1951 en de Water Resources Act 1963. De laatstgenoemde wet blijft
van kracht voor zover hij niet betrekking heeft op het kwalitatief grondwaterbeheer (139).
Inmiddels zijn er ten aanzien van de w.a.'s veranderingen op til. In het kader van
het privatiseringsbeleid is de regering-Thatcher van plan ten minste de helft van
de w.a.’s te verkopen. De regering hoopt daarmee 5 biljoen pond te verdienen
(140). De desbetreffende w.a.'s zouden vennootschappen met aandeelhouders
moeten worden. De vennootschappen zullen worden onderworpen aan een vergunning waarin onder meer eisen met betrekking tot het milieu zullen worden
gesteld (141).
Hoewel we, zoals gezegd, na een verkenning in vogelvlucht terughoudend met
het trekken van conclusies moeten zijn, springen enkele zaken toch in het oog.
Allereerst de radicale Britse oplossing waar met de water authorities voor een
interessant systeem van integraal waterbeheer is gekozen. In de tweede plaats valt
het op dat in geen van de landen naar invoering van een stelsel van algemene
milieuplannen wordt gestreefd. Voor België is dat wellicht voor de hand liggend
aangezien de sectorale milieuplanning daar nog in een beginfase verkeert en men
met de bestuurlijke organisatie pas de laatste jaren goed op gang komt. In GrootBrittannië is men op voorhand wat minder van planning gecharmeerd dan in
bijvoorbeeld ons land. Opmerkelijk is evenwel de Duitse reserve ten opzichte
van de integrale milieubeleidsplanning. In dat land schuwt men planning in het
algemeen immers niet. Op het gebied van de waterhuishouding bestaat er bijvoorbeeld, zoals we zagen, een vrij uitgebreid systeem van sectorplannen.
In de derde plaats is het belangwekkend dat men in Vlaanderen wel besloten
heeft tot een incorporering van de oppervlaktewaterkwaliteitsvergunning in de
milieuvergunning. In de vierde plaats valt het op dat de wetgeving ter zake van
het waterbeheer in de drie landen meer geïntegreerd is dan bij ons. In de BRD
valt het gehele oppervlaktewaterbeheer en het grondwaterbeheer onder het
WHG. In Groot-Brittannië bestrijkt de COPA zowel het kwaliteitsbeheer van
het oppervlaktewater als van het grondwater. Alleen België heeft een verbrokkeld stelsel, zoals wij dat kennen. In Vlaanderen is er niettemin een kentering
doordat sinds 1984 het kwalitatieve en kwantitatieve grondwaterbeheer onder
één wettelijk regime vallen.
Voorlopig volsta ik met deze constateringen. In de slotparagraaf zal nog een enkele aanvullende kanttekening worden geplaatst.
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Noten bij paragraaf 5
113. Zie T. Koopmans, Vergelijkend publiekrecht, Deventer 1978, blz. 1-2.
114. G. Craenen, Het Koninkrijk België, in L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann, Het staatsrecht van de
landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1981, blz. 8-9.
115. Zie Walter E.J. Tips, Een overzicht van de recenste bestuurlijke hervormingen in relatie tot het milieubeheer in Vlaanderen, M en R 1982, blz. 33-40. Voor een overzicht van het Belgisch milieurecht zie
men L.P. Suetens en D. Soetemans, The law and practice relating to pollution control in Belgium and
Luxembourg, 2e druk, Londen 1982 en Luc Lavrijsen, Enkele recente ontwikkelingen van het milieurecht
in het geregionaliseerde België (verschijnt binnenkort in M en R). Een overzicht, van de hand van M.A.
Robesin, van het recht ter zake van de oppervlaktewaterkwaliteit is ook te vinden in F.P. Otten en J.H.
Jans, Grensoverschrijdende rechtsbescherming, Zwolle 1985, blz. 30-41.
116. Zie Lavrijsen, a.w. Voor de waterzuiveringsmaatschappijen zie men ook L.P. Suetens, De wetgeving
inzake verontreiniging van water en lucht, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht
van België en Nederland, Zwolle 1973, blz. 76-78 en Robesin, a.w., blz. 32-34.
117. Tips, a.w., blz. 40. Dit uitgangspunt is in de Wet van 24 mei 1983 inzake 'algemene normen die de
kwaliteitsobjectieven bepalen van oppervlaktewateren bestemd voor welbepaalde doeleinden' letterlijk
vastgelegd. Belgisch Staatsblad 15 juni 1983, 976.
118. Milieurecht, vroeger en nu, M en R 1983, blz. 288.
119. Wat Suetens, De wetgeving, a.w., blz. 78 schrijft schijnt nog steeds te gelden.
120. Lavrijsen, a.w.
121. Daaruit mag niet worden afgeleid dat er zich in Wallonië geen ontwikkelingen voordoen. Inzake
milieueffectrapportage is men daar bijv. veel verder dan in Vlaanderen. Zie Lavrijsen, a.w.
122. Het decreet van de Vlaamse Raad is nog niet in werking getreden.
123. Vlaamse Raad, 1984-1985, stuk 291, nr. 1, blz. 2 e.v. Over het decreet zie men ook L. Lavrijsen, Een
eerste kennismaking met het decreet op de leefmilieuvergunning, Leefmilieu 1985, blz. 143-153.
124. De inrichtingen worden in drie klassen ingedeeld. Zie art. 3.
125. Zie daarover minister Lenssens, Handelingen Vlaamse Raad nr. 43, 28 juni 1985, blz. 1407.
126. O.a. J. de Mol c.s. Zie Vlaamse Raad 291 nr. 9.
127. Zie M.C. Burkens, De Bondsrepubliek Duitsland, in Prakke/Kortmann, a.w., blz. 149-150.
128. Voor het Duitse milieurecht en waterrecht zie men bijv. Jurgen Salzwedel (red.), Grundzüge des
Umweltsrechts, Berlijn 1982, alsmede Jürgen Salzwedel en Werner Preusker, The law and practice relating
to pollution control in the Federal Republic of Germany, 2e druk, Londen 1982. Een goed overzicht
bieden ook de bijdragen van Rüdiger Breuer over milieurecht en van Salzwedel over waterrecht in Ingo
van Münch (red.), Besonderes Verwaltungsrecht, 6e druk, Berlijn 1982, resp. blz. 633-742 en 781-810.
Van de Nederlandse publicaties noem ik W.F.A. Heemskerk, Waterrecht en waterschapsrecht, diss. R.U.
Utrecht 1985 en P.M. Langbroek en R. van Rinsum, Milieu en recht over de oostgrens, Utrecht 1984.
129. Salzwedel in Von Münch, a.w., blz. 794.
130. Zie verder Heemskerk, a.w., blz. 98-103.
131. Salzwedel, a.w:, blz. 792. Voor de bestuursorganen in de landen zie men E.M.H. Hirsch Ballin, De
Bondsrepubliek Duitsland, in L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann, Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1986, hfdst. 2, par. 4 en Heemskerk, a.w., blz. 40-42.
132. Breuer, a.w., blz. 678.
133. Gieseke/Wiedemann/ Czychowski in hun commentaar op het Wasserhaushaltsgesetz, 4e druk, München 1985, art. 36 nr. 7 t/m 7b. Men zie ook Hans Schlarmann en Wilfried Erbguth, Zur durchsetzung
von Umweltbelangen im Bereich der räumlichen Planung, Münster 1982.
134. Incidenteel brengt het Planfeststellungsverfahren gecoördineerde besluitvorming. Deze procedure
wordt toegepast bij grootschalige projecten met belangrijke ruimtelijke consequenties, zoals de aanleg van
grote wegen. Het Planfeststellungsbeschluss maakt vergunningen overbodig. De reikwijdte op het gebied
van het waterrecht is niet zo groot. Het WHG schrijft de procedure alleen in geval van aanleg of verandering van waterwegen voor (zie de art. 31 en 19). Voor het Planfeststellungsverfahren zie men de handboeken over het Duitse bestuursrecht, bijv. Erichsen/Martens (red.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e druk,
Berlijn 1978, blz. 328-338.
135. Voor het Britse milieurecht en waterrecht zie men J. McLoughlin en M.J. Forster, The law and practice relating to pollution control in the United Kingdom, 2e druk, Londen 1982, Graham Bennett, Pollution control in England and Wales: a review, Environmental policy and law 1979, blz. 93-99 en 190-193
en Nigel Haigh, EEC environmental policy & Britain, Londen 1984, hfdst. 5 en 7.
136. Zie McLoughlin, a.w., blz. 126-127, Bennett, a.w., blz. 96 en uitgebreider J.W. de Jong c.s., Vijf jaar
'totaalwaterbeheer' in Engeland, Waterschapsbelangen 1979, blz. 427-434.
137. Zie art. 36 van de Control of pollution act.
138. Haigh, a.w., blz. 58 en Ends Report december 1985, blz. 19.
139. McLoughlin, a.w., blz. 161-162.
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140. Times 24 maart 1986.
141. R. Graham Sharp, Towards more integrated water management, lezing tijdens NVA-symposium op
7 maart 1986 te Amersfoort.

6. Conclusies
In deze verhandeling is allereerst geconstateerd dat het streven naar een integraal
milieubeheer en een integraal waterbeheer een goede afstemming van het milieurecht op het waterrecht, en omgekeerd, vereist. En passant zagen we daarbij dat
een sectorwet als de WVO door de te beperkte interpretatie die de Kroon in haar
jurisprudentie aan het begrip 'oppervlaktewater' geeft niet meer geheel aan de
moderne eisen voldoet. Er zou in elk geval rekening met de ecologische functie
van het oppervlaktewater moeten worden gehouden. Bovendien zou het mogelijk moeten zijn dat in het kader van de WVO-vergunning voorschriften ter bescherming van de onderwaterbodem en - indirect ook – van het grondwater
zouden kunnen worden gesteld.
Verder is geconstateerd dat nogal wat wetten in het grens gebied van milieurecht
en waterrecht een rol spelen. De onderlinge afstemming van deze wetten wordt
in zekere zin bevorderd doordat een aantal besluiten door dezelfde organen
wordt genomen (de ministers van VROM en van Verkeer en Waterstaat resp.
provinciale en gedeputeerde staten). Afstemming wordt verder nagestreefd door
middel van planfiguren waarbij 'haasje-over' wordt gesprongen, door de coördinatieregeling ter zake van de imv en de WVO-vergunning, door waterakkoorden en door procedures van advies.
Met dat al is een vrij gedetailleerd en ingewikkeld systeem van afstemmingsregelingen ontstaan.
Op zich behoeft dat geen bezwaar te zijn. Wie een hoog beleidsniveau nastreeft
kan in een complexe maatschappij als de onze niet met simpele regelingen volstaan. In het algemeen lijken de beleidslasten die door de coördinatieregelingen
worden veroorzaakt in een redelijke verhouding tot de te verwachten baten te
staan. Daarbij wordt wel uitgegaan van de gedachte dat de regelingen in de praktijk redelijk zullen werken.
Het beoogde afstemmingsstelsel berust in sterke mate op de gedachte van complementair bestuur. Door wederzijdse aanvulling en ondersteuning van de betrokken overheidsorganen moet een goed afgestemd beleid ontstaan. Op sommige punten, zoals bij de planstelsels, is daarom van strakke regelingen afgezien.
Voor dat standpunt valt het nodige te zeggen. Een goede samenwerking ontstaat
niet door juridische regelgeving alleen. Maar toch kan regelgeving soms wel eens
helpen doordat een heikele knoop maar vast wordt doorgehakt of doordat een
zekering wordt ingebouwd. We leven nu eenmaal niet in een paradijselijke wereld van louter lammeren die er alleen op uit zijn elkander, waar nodig, steun te
bieden. Elk behoorlijk boek over bestuurskunde vertelt ons dat macht en conflict
in en tussen organisaties natuurlijke zaken zijn (142). Het is dan ook lang niet
denkbeeldig dat de complementaire gedachte in de praktijk zal kunnen vervagen.
In paragraaf 4.3 is derhalve gesteld dat het de voorkeur verdient dat kwaliteits298
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doelstellingen en hoofdlijnen van het beleid slechts dan via een waterhuishoudkundig plan mogen worden gewijzigd, indien tegelijkertijd een overeenkomstige wijziging van het desbetreffende milieubeleidsplan plaatsvindt. Een
evenwichtiger afweging wordt daardoor gegarandeerd. Bij de imv-WVOconstructie heeft men voorts te zeer kool en geit gespaard. De voorgestelde regeling is weliswaar beter dan de huidige, maar incorporering van de WVOvergunning in de imv zou, ook uit een oogpunt van rechtsbescherming, verre de
voorkeur verdienen.
Valt er van de buitenlandse ervaringen iets te leren? In elk geval laten ze zien dat
een andere aanpak mogelijk is. Dat behoeft niet altijd een verbetering te zijn. Zo
heeft de integrale aanpak van het waterbeheer in Groot-Brittannië aantrekkelijke
kanten doordat het gehele beheer in één hand is. Maar het blijft de vraag of aan
de afstemming met het overige milieubeheer voldoende recht wordt gedaan.
Misschien werkt zo'n stelsel goed in Groot-Brittannië waar het bestuurlijke systeem centralistischer is opgebouwd dan in ons land, waar een minister minder
snel door middel van aanwijzingen enz. kan interveniëren (143). Volgens Haigh
zouden de water authorities in de praktijk overigens nogal wat invloed op het
nationale beleid uitoefenen (144). Ook de Duitse bezwaren tegen algemene milieubeleidsplanning behoeft men niet te delen. Het gaat bij deze planning niet alleen om de afweging van belangen die tegenstrijdig zijn met die van andere beleidsterreinen, maar evenzeer om de ontwikkeling van een beleidslijn voor de
gehele milieu zorg als zodanig. Wel zullen we de waarschuwing ter harte moeten
nemen dat de milieubeleidsplanning niet mag leiden tot het voor ons uitschuiven
van noodzakelijke keuzen. Maar dat wordt met het voorgestelde stelsel ook niet
beoogd.
De Vlaamse keus voor een opneming van de oppervlakte werverontreinigingsvergunning in de milieuvergunning onderstreept nog eens dat ook in Nederland
een andere oplossing zeer wel denkbaar is. De aanpak in de drie landen demonstreert tevens dat een meer geïntegreerde waterwetgeving, zoals die thans in het
kader van de WWH en van een waterwet wordt nagestreefd, geen abnormale
zaak is.
Het geheel overziende komt het me voor dat we, ondanks wat zwakkere plekken, in het algemeen op de goede weg zijn. Met het coördinatiesysteem, zoals
zich dat thans aan het aftekenen is, moesten wij maar eens aan de slag gaan. Dan
zal duidelijk worden of, en zo ja in hoeverre, het theoretisch perspectief in de
praktijk realiteit kan worden.
Noten bij paragraaf 6
142. Zie bijv. U. Rosenthal , M.C.P.M. van Schendelen en
A.B. Ringeling, Openbaar bestuur, 3e druk, Alphen a/d Rijn 1982.
143. Vgl. Tj. de Koningh c.s., Ordening van besluitvorming over de ruimte, blz. 290-292, ten aanzien van
de ruimtelijke ordening in Groot-Brittannië.
144. Haigh, a.w., blz. 11-14. Het aspect van de privatisering laat ik buiten beschouwing. In de Nederlandse verhoudingen lijkt me privatisering ten aanzien van de waterzorg ondenkbaar.
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4.2 Een hoogheemraadschap,
een convenant en de glastuinbouw
(1991)
De glastuinbouw is de trots van het Westland. Door veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen zouden de tuinders zelf zeggen)
en meststoffen veroorzaken de circa 4200 tuinbouwbedrijven echter een ernstig
milieuprobleem. Deze stoffen worden in hoge concentraties in het oppervlaktewater van het Hoogheemraadschap van Delfland aangetroffen. De lozingen vinden zonder vergunning op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
plaats.
Eind vorig jaar heeft het Hoogheemraadschap een convenant over de beperking
van de emissies met het Landbouwschap gesloten. De emissies van bestrijdingsmiddelen moeten voor eind september 1994 met 80%, die van stikstof en fosfaat
met 40% afnemen. Met name door middel van voorlichting en overreding zullen
deze doelstellingen moeten worden bereikt. Enkele consulenten worden aangesteld om de tuinders te adviseren bij het nemen van maatregelen. Het convenant
schort in beginsel de vergunningverlening op basis van de WVO voor lozingen
uit de glastuinbouwbedrijven op. Het hoogheemraadschap zal echter van zijn
wettelijke bevoegdheden gebruik maken, indien malafide tuinders de afspraken
uit het convenant niet nakomen.
Door de milieubeweging is krachtig tegen het convenant geprotesteerd. Het besluit tot het aangaan daarvan is zelfs op basis van art. 22 van de Waterstaatswet bij
CS van Zuid-Holland voor vernietiging wegens strijd met de wet en het algemeen belang voorgedragen. Ook minister Alders verklaarde weinig gelukkig te
zijn met het convenant. Dat was op zich niet zo verwonderlijk: de wijze waarop
van dit instrument gebruik wordt gemaakt wijkt nogal af van het standpunt over
de toepasbaarheid van het convenant dat wordt ingenomen in de Notitie over
het instrumentarium (21 137,22) die als bijlage bij het NMP-plus is gevoegd.
Veel van de bezwaren die in theorie tegen het convenant kunnen worden aangevoerd doen zich in dit geval daadwerkelijk voor. Door de opschorting van de
WVO wordt aan derdebelanghebbenden de mogelijkheid ontnomen van hun
inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden bij vergunningverlening gebruik te
maken. Zelfs in de meest liberale interpretatie van het Windmill-arrest (AB
1990,408; M en R 1991/3, p. 163) lijkt dat feit al voldoende te zijn om te kunnen spreken van een onaanvaardbare doorkruising van publiekrechtelijke regelgeving. Maar er zijn ook andere zwakke plekken. Zo zijn de wederzijds aangegane verplichtingen weinig hard, doordat de individuele tuinders niet aan de afspraken gebonden zijn. Verder valt op dat het convenant veel weg heeft van een
collectieve gedoogverklaring. Het hoogheemraadschap neemt ter zake van het
gedogen van illegale situaties evenwel een standpunt in dat veel soepeler is dan
dat van de Nationale Ombudsman, van de beleidsnotitie over gedogen van de
ministers van VROM en V & W en van de 'gedoognota' van Rijkswaterstaat.
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Men zie daarvoor het artikel van Van Buuren in het februarinummer van dit tijdschrift.
Vanzelfsprekend kunnen 4200 vergunningen niet in een zeer kort tijdbestek
worden afgegeven. Een overgangsregime, eventueel ondersteund met een beperkt convenant, zou acceptabel zijn geweest. Met het nu gesloten convenant
gaat het Hoogheemraadschap echter ten minste één brug te ver.
Met die constatering is de vergunningenachterstand uiteraard niet weggewerkt.
Mogelijk zou het stellen bij AMvB van algemene regels voor de glastuinbouw
die de vergunningplicht geheel of gedeeltelijk opheffen, een oplossing bieden.
Met de invoering van het wetsvoorstel VAR - volgens de planning zou dat op 1
januari 1992 zijn - zal het immers ook mogelijk worden om in het kader van de
WVO zulke algemene regels te stellen.
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4.3 Natuur en milieu in de Waterschapswet (1996)
CO-AUTEUR: H. MENNINGA

1. Inleiding
'Daar stort de oceaan zich met twee tussenpozen per etmaal over een onmetelijk
land uit. Bij deze eeuwige strijd in de gang van de natuur rijst de vraag of de bodem tot de aarde of tot de zee behoort.' Met deze regels uit het jaar 42 na Christus van de Romein Plinius begint de Notitie Ruimte voor Water (oktober 1995)
als voorloper van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW 4), die in 1998 verschijnt. Sinds de tijden van Plinius is Nederwater veranderd in Nederland. Van
oudsher spelen waterschappen in het waterbeheer een niet meer weg te denken
rol. Al bijna 1000 jaar is sprake van samenwerkingsverbanden op waterstaatsgebied. Waterschappen zijn dan ook diep geworteld in onze samenleving. In dat
opzicht mag het curieus worden genoemd dat het waterschap pas in 1983 door
een Grondwetswijziging (art. 133) als instelling van openbaar bestuur hecht is
verankerd in het nederlandse staatsbestel en dat de Waterschapswet (Wsw) pas op
1 januari 1992 in werking trad.1 Gelet op de betekenis van de huidige waterschappen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming van ons
leefmilieu lijkt een nadere beschouwing van de (totstandkoming van de) Wsw op
het punt van relaties met natuur en milieu de moeite waard.
In het onderstaande gaan wij in op de voorgeschiedenis van de Wsw, doel en
taken van het waterschap (hoofdstuk 2), de samenstelling van het bestuur (hoofdstuk 3) en sluiten we af met enkele slotbeschouwingen (hoofdstuk 4).
Aan het inwerkingtreden van de Wsw is 25 jaar discussie vooraf gegaan. Daarbij
stond het bestaansrecht van het waterschap als functioneel bestuursorgaan in zijn
relatie tot de algemene democratie centraal. Die discussie startte in 1968 in de
Studiecommissie Waterschappen (Diepdelverscommissie).
De belangrijkste conclusie uit haar rapport 'Het waterschap en zijn toekomst'
(1974) luidde dat de plaatselijke en regionale waterstaatszorg ook in de toekomst
door in die zorg gespecialiseerde lichamen (waterschappen) diende te worden
uitgeoefend. De commissie kende grote betekenis toe aan de van oudsher bekende trits belang, betaling, zeggenschap, die aan de functionele bestuursvorm verbonden is; diegenen die bij de taakvervulling een speciaal belang hebben, dragen
daarvan de kosten en zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Verder pleitte zij
voor waterkwaliteitsbeheer door waterschappen (de WVO is van 1970!), een
bestel met grootschaliger waterschappen en het totstandbrengen van een algemene Waterschapswet.
In de Nota 'Naar een nieuw waterschapsbestel?' (1977) onderschreef de Regering
deze aanbevelingen. Ook het eind 1978 uitgebrachte rapport van de Commissie
1

De Waterschapswet (Stb. 1991, 444) is qua indeling en redactie afgestemd op de op 1-1-1994 in werking getreden herziene Gemeente en Provinciewet. De Wsw is bij Besluit van 12 december 1991,
Stb. 1991, 701, op 1-1-1992 in werking getreden.
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waterschapsbestuur, dat voorstellen bevatte voor de samenstelling en wijze van
verkiezing van het waterschapsbestuur, heeft grote invloed gehad op de inhoud
van de wet. Zo maakte die commissie een onderscheid tussen taakbelangen (die
rechtstreeks en continu afhankelijk zijn van de waterstaatszorg) en verwante belangen (waarvoor het waterschap niet is opgericht, maar die bij de taakuitoefening van het waterschap als openbaar bestuur in acht moeten worden genomen).
Net als in het milieubeleid werd in de tachtiger jaren ook bij het waterbeheer
steeds meer onderkend dat er naast een interne samenhang ook sprake was van
externe samenhang met aanpalende beleidsterreinen. Er kwam nieuwe beheerswetgeving tot stand (Wet op de waterhuishouding 1989; WHH) en er verschenen beleidsnota's zoals de Notitie 'Omgaan met water' (1985) en de 3e Nota waterhuishouding (NW3; 1989), die van groot belang zijn (geweest) voor de wijze
waarop waterbeheerders - veelal waterschappen - hun taken uitvoeren: vanuit de
doelstelling van integraal waterbeheer volgens de watersysteembenadering. In die
nota's werd gepleit voor krachtige waterschappen met all-in (kwantitatief en
kwalitatief) beheer van oppervlaktewater en georganiseerd op basis van waterstaatkundige eenheden. En dat alles heeft er toe geleid dat zich in de laatste kwart
eeuw een proces van bijna permanente reorganisatie en opschaling heeft voorgedaan dat zijn weerga in de nederlandse bestuurlijke verhoudingen niet kent (van
ca. 800 waterschappen begin jaren '70, via ca. 85 begin 1996 naar 50 à 60 de
komende jaren!).
2. Doel en taken van het waterschap
Reglementaire taken
Het waterschap bezit als openbaar lichaam anders dan provincie en gemeente niet
een algemene bestuurstaak; het heeft als functioneel bestuur een specifiek terrein
van overheidszorg: de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied (art.
1, lid 1).2 De taken (hoofdtaken) die ter realisering daarvan in het provinciale
reglement aan waterschappen worden opgedragen omvatten de zorg voor hetzij
de waterkering, hetzij de waterhuishouding, hetzij beide (art. 1, lid 2).
Daarnaast kan aan waterschappen, die tenminste één hoofdtaak hebben, tevens de
zorg voor een of meer andere waterstaatsaangelegenheden worden opgedragen
(de zgn. neven taken). In de praktijk gaat het daarbij veelal om land- en vaarwegbeheer.
Over het begrip 'zorg voor de waterhuishouding' is discussie geweest. Uiteindelijk koos de regering voor de definitie van art. 1 WHH: 'de overheidszorg die
zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water met het oog op de
daarbij betrokken belangen'.
Daaronder is dus ook het grondwaterbeheer begrepen. Dit werd slechts mager
gemotiveerd door er op te wijzen dat het peilbeheer ook de beheersing van de
2
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De Raad voor Binnenlands bestuur heeft op 25 januari 1995 aan de minister van Binnenlandse Zaken
het Advies over de verhouding organiek en functioneel bestuur uitgebracht. Hierin komt de bijzondere positie van het waterschap aan de orde, omdat het zich vanwege zijn functionele karakter en het
gekozen bestuur bevindt tussen het algemeen bestuur en het zuiver functioneel bestuur.
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(ondiepe) grondwaterstand dient. Dat is echter iets wezenlijk anders dan het (diepe) passieve grondwaterbeheer, dat ingevolge de Grondwaterwet bij de provincie
berust. Speelde enige tijd geleden nog de vraag of het rioleringsbeheer niet een
waterschapstaak zou moeten zijn, thans staat deze kwestie nauwelijks meer ter
discussie omdat gemeenten inmiddels de zorg hebben voor inzameling en transport van afvalwater (art. 4.22 Wm).
Inbedding functioneel bestuur in algemeen bestuur
Omdat de functionele taakuitoefening van het waterschap is onttrokken aan de
algemene democratie, dient die wel ingebed te zijn binnen de beleidskaders van
het algemeen bestuur. In dat verband heeft de provincie een constituerende, reglementerende en toezichthoudende bevoegdheid en beschikt zij over sturingsmogelijkheden via de fysieke plannen. Provinciale staten hebben de bevoegdheid
tot het opheffen, instellen en reglementeren van waterschappen (art. 2). In elk
waterschapsreglement moet (o.m. vanwege de trits) worden aangegeven welke
taak (waterkering en/ of waterhuishouding) aan het waterschap wordt opgedragen. Ondanks de in NW3 neergelegde filosofie van integraal waterbeheer en de
daarmee samenhangende voorkeur voor all-in waterschappen, treffen we op de
nederlandse kaart (nog) een lappendeken aan verschijningsvormen van waterschappen aan. Een en hetzelfde gebied kan tot meerdere waterschappen behoren:
b.v. een zuiveringschap met inliggende waterschappen voor kwantiteit en/ of
waterkering. En hoewel het rijksbeleid eigenlijk geen ruimte meer biedt voor het
oprichten van nieuwe zuiveringschappen,3 maakt de Wsw dat juridisch wel mogelijk.
Voor situaties met gescheiden kwantiteits- en kwaliteitsbeheer is in 'het belang
van de eenheid van het waterhuishoudkundig beheer' wel een regeling getroffen
voor een vertegenwoordiging van waterschappen in het bestuur van het zuiveringschap (art. 12).4 De verschillende beheerders zullen het kwalitatieve en kwantitatieve beheersplan (ex WHH) op elkaar af moeten stemmen. In de uitvoeringspraktijk heeft dit overigens in veel gevallen geleid tot het opstellen van een
gezamenlijk beheersplan.
De verhouding tussen de provincie met het algemeen bestuursprimaat en het
functionele waterschap is sterk gewijzigd. Door de opschaling van het waterschapsbestel hebben de klassieke hiërarchische verhoudingen plaatsgemaakt voor
meer gelijkwaardige relaties. Waterschappen zijn zodanig krachtig geworden dat
zij zelfstandig hun taken kunnen uitoefenen. Het aantal waterschapsbesluiten dat
provinciale goedkeuring behoeft is dan ook sterk gereduceerd.5 Daar staat tegenover dat de provinciale mogelijkheden voor strategische sturing via het provinciale milieubeleids- en waterhuishoudingsplan (functietoekenning aan wateren)
met een doorwerking naar het beheersplan van het waterschap zijn toegenomen.
De provinciale 'regelvrijheid' is daarentegen verder ingeperkt. De provincie dient
niet alleen de waterschappen bij het opheffen, instellen en reglementeren dubbel
3
4

5

Evaluatienota Water, TK 1993-1994, 21 250, nr. 27.
Een spiegelbeeldige constructie is in de Wsw niet aan de orde. Zie de Waterschapswet, onder redactie
van Mr. J.J.I. Verburg, 2e druk Zwolle 1995, p. 80.
Belangrijke waterschapsbesluiten als de begroting en de keur behoeven geen goedkeuring meer.
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te consulteren (artt. 3 en 4),6 ook het codificerend en harmoniserend karakter
van de Wsw (onderwerpen nu rechtstreeks in de wet en niet meer in het reglement) alsmede het decentralisatiebeginsel beperken de provinciale ruimte.
Decentralisatiebeginsel
De zorg voor de lokale en regionale waterstaat moet in beginsel aan waterschappen worden opgedragen, tenzij provinciale staten menen dat dat niet verenigbaar
is met het belang van een goede organisatie van de waterstaatkundige verzorging
(art. 2, lid 2). Een dergelijke uitzondering kan volgens de parlementaire stukken
niet worden gevonden in de samenhang van waterstaatkundige taken met andere
taken van openbaar bestuur, b.v. de zorg voor milieu, riolering of openbare werken, maar wel in een (nog) te beperkte schaalgrootte van het waterschap. Gelet
op de gerealiseerde schaalvergrotingen zal dit laatste argument echter nauwelijks
meer een rol kunnen spelen.
Na de inwerkingtreding van de Wsw is het decentralisatie-beginsel begin 1993
ten principale aan de orde geweest bij de wens van het regiobestuur Rotterdam
(OOR) om als toekomstige stadsprovincie in haar gebied de waterkwaliteitszorg
toebedeeld te krijgen. In de WVO (artt. 3 en 6) wordt immers bepaald dat het
waterkwaliteitsbeheer van de regionale wateren in beginsel bij de provincie berust en desgewenst door de provincie opgedragen kan worden aan waterschappen, gemeenten en andere openbare lichamen. Een gewillig oor voor het OOR
zou echter in strijd zijn met het in de Wsw verankerde decentralisatiebeginsel.
De Tweede Kamer sprak dan ook uit dat bij de vernieuwing van de bestuurlijke
organisatie het functionele gedecentraliseerde karakter van de waterstaatszorg leidend beginsel dient te blijven.7 En de regering oordeelde vervolgens dat haar beleid onverkort gericht blijft op de effectuering van het decentralisatiebeginsel in
de Wsw.8 Nu het zich laat aanzien dat het waterkwaliteitsbeheer rond de eeuwwisseling in het hele land bij waterschappen zal berusten (na overdrachten door
provincies die dat lang in eigen hand hebben gehouden), is er alle aanleiding
rondom dat tijdstip de WVO in overeenstemming te brengen met het decentralisatiebeginsel van de Wsw.9
Ook een andere actuele ontwikkeling mag niet onvermeld blijven. Wij constateren dat bij de nieuw gevormde all-in waterschappen het zuiveringsbeheer intern
toch vaak weer gescheiden is georganiseerd. Soms wordt zelfs gedacht aan het
oprichten van gemeenschappelijke regelingen of private rechtspersonen voor (delen van) de kwaliteitstaak. Bij het aan waterschappen overdragen van de laatste bij
gemeenten in beheer zijnde rwzi's is in Amsterdam sprake van een constructie
waarbij het zuiveringsbeheer zelfs min of meer los van het waterschap wordt ondergebracht in een stichting tezamen met het gemeentelijke rioleringsbeheer.
Deze situatie is vanuit de Wm en de Wsw staatsrechtelijk opmerkelijk te noemen
6

7

8
9
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De feitelijke betekenis van m.n. art. 3 Wsw blijkt uit de uitspraak Pres. Rechtbank Arnhem, 4 februari
1994, Het Waterschap 1994, p. 153 met aantekening H.J.M. Havekes.
Door de aanvaarding van de motie Van den Berg tijdens de behandeling van de Nota BoN3 (TK
1992-1993, 21 062, nr. 22).
Brief Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (TK 1993-1994, 23 048, nr. 19).
De provincies Friesland en Utrecht hebben het waterkwaliteitsbeheer respectievelijk op 1-1-1993 en
1-1-1997 overgedragen, terwijl Groningen dit zal doen per 1-1-2000.
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en uit het oogpunt van integraliteit beleidsmatig interessant. Via de stichting hebben de waterbeheerders immers invloed op het rioleringsbeheer en kan de gemeente de kwantitatieve en kwalitatieve wateraspecten beïnvloeden.
Medebewindstaken
Waterschappen kunnen via wet, AMvB of provinciale verordening ook medebewindstaken opgelegd krijgen. De wettelijke basis hiervoor is gelegen in art. 56,
lid 1. Vanwege hun functionele karakter moeten die taken wel betrekking hebben op de waterstaatkundige verzorging van hun gebied. Hierbij valt vooral te
denken aan taken ingevolge de (instrumentele) beheerswetgeving, zoals de
WHH, de Wet op de waterkering, de Deltawet grote rivieren, de WVO en de
Wet bodembescherming (waterbodems). Bij medebewind op grond van provinciale verordeningen (ex art. 146 Provinciewet) gaat het b.v. om taken ingevolge
de Verordening op de waterhuishouding en verordeningen ex WVO. Ook kan
sprake zijn van delegatie aan waterschappen van provinciale medebewindstaken
(ex art. 107 Provinciewet) , zoals de uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid
zweminrichtingen (WHVZ).
De brede kijk bij de taakuitoefening
Sinds een jaar of tien is sprake van beleid gericht op integraal waterbeheer volgens de watersysteembenadering. Daarbij gaat het om de instandhouding en verbetering van watersystemen, die de functies kunnen vervullen zoals die zijn toegekend in het provinciale waterhuishoudingsplan en het beheersplan van het waterschap. Het integrale waterbeheer houdt rekening met interne samenhangen
(oppervlaktewater-grondwater; kwantiteit-kwaliteit) en externe samenhangen
(milieu, natuur, landschap, ruimtelijke ordening). Het water wordt dan ook niet
meer op zich zelf beschouwd, maar in samenhang met zijn relevante omgeving,
zoals waterbodems, oevers en infrastructuur.
Dit alles vraagt van waterschappen een andere wijze van taakuitoefening en een
verruiming van de blik op de maatschappelijke omgeving: de brede kijk!10 Daarbij bevinden de waterschappen zich in een spanningsveld: leidt de begrensde taak
ook tot een begrensde taakuitoefening of moet het waterschap als functionele
democratie ook rekening houden met andere publieke belangen als natuur en
milieu (de zgn. verwante belangen)? Sommigen interpreteren de brede kijk eng.
Zij beroepen zich op de tekst van de wet (art. 1) en menen dat de autonome bevoegdheid tot regeling en bestuur van het waterschapsbestuur (art. 56, lid 1) uitsluitend strekt tot behartiging van de reglementaire taken. Deze taken kunnen
niet gebruikt worden om andere dan waterstaatkundige belangen (natuur, milieu)
te beschermen.11
Anderen daarentegen beroepen zich op de bedoeling van de wetgever en verwijzen naar de parlementaire stukken, waaruit blijkt dat de begrensde taak onverlet
laat dat bij de vervulling daarvan ook andere belangen moeten worden meege10

11

Zie voor een meer uitgebreide behandeling van dit begrip Mr. A. van Hall, Over de brede kijk van
waterschappen, M en R 1991, p. 329 e.v.
I. Poortvliet, Waterschapsbelangen 1993, p. 576.
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nomen; maar dan wel vanuit de specifieke verantwoordelijkheid die de waterstaatkundige verzorging als taak met zich mee brengt.12
De waterbeheerder is dus niet bestuurlijk verantwoordelijk voor de actieve behartiging van alle belangen die bij het watersysteem zijn betrokken; dit gaat immers bijna altijd meer overheden aan. Het waterschap is ook geen landschaps- of
natuurbeheerder.
Ondanks alle regeringsuitspraken over de gewenste brede kijk meenden PvdA en
D'66 toch dat expliciet in de Wsw zou moeten worden vastgelegd dat waterschappen bij hun taakbehartiging ook de belangen van natuur en milieu moeten
betrekken. De twee daartoe strekkende amendementen werden echter verworpen.13
De brede kijk zit dus in de geest en niet in de letter van de Wsw. Men vond het
namelijk onjuist om slechts deze twee belangen exclusief te benoemen; bovendien valt het moeilijk op voorhand aan te geven welke belangen in concrete situaties in het geding zijn. Niet de organieke Wsw, maar de betreffende beheerswet
zou moeten aangeven in hoeverre het waterschap met andere dan waterstaatkundige belangen rekening moet houden.
De brede kijk heeft wel steeds meer belichaming gekregen in de letter van de
jongste waterwetgeving. Zo worden landschap, natuur en milieu uitdrukkelijk als
betrokken belangen genoemd in de Deltawet grote rivieren (art. 4, 2e lid) en de
Wet op de waterkering 1996 (art. 7). Knelpunten ten aanzien van een bredere
belangenafweging op rijksniveau (brede kijk bij het Rijk) zijn weggenomen bij
de wijziging in 1991 van de Wet ter bescherming van 's Rijkswaterstaatwerken
en de Rivierenwet.14 De rivierbeheerder moet bij de vergunningverlening naast
het (oorspronkelijk) openbaar rivier- en stroombelang nu ook rekening houden
met belangen als natuur, landschap en milieu, tenzij daarin is voorzien door bij of
krachtens een andere wet gestelde bepalingen. De Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving heeft geadviseerd een dergelijke vangnetbepaling een voorbeeldfunctie te laten vervullen voor de gehele waterstaatswetgeving met inbegrip
van de provinciale en waterschapsregelgeving.
Sommigen spreken hierbij over noodzakelijke reparatiewetgeving, maar volgens
anderen staat een dergelijke verruiming van het belangenkader op gespannen
voet met het specialiteitsbeginsel: belangenbehartiging door bestuurlijke organen
dient beperkt te blijven tot die belangen die de wet beoogt te beschermen.15
Dit alles roept o.i. de vraag op of het vanwege de duidelijkheid voor o.m. ingelanden en rechterlijke instanties geen aanbeveling verdient juridisch vast te leggen
12

13

14

15
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H.H.A. Teeuwen, J.H. Donkers en J.B. Dijkstra, De waterstaatszorg in Nederland, Den Haag 1993,
p. 37-54, Omgaan met de brede kijk door waterschappen, Gaan we breed keuren?; en van dezelfde
schrijvers: De brede kijk door waterschappen nader beschouwd, Waterschapsbelangen 1994, p. 410
e.v.; E.E. Bolhuis, Het Waterschap 1994, nr. 13, p. 544.
Amendement Eisma, TK 1990-1991, 19 995, nr. 26 en amendement Witteveen-Heving en Feenstra,
nr. 42.
Bij Wet van 13 mei 1991, Stb. 1991, 277, is het belangenkader van de Rivierenwet Wet van 9 november 1908 en van de Wet van 18 februari 1891 tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijkswaterstaatswerken uitgebreid.
Zie in dit verband Het specialiteitsbeginsel in het waterstaatsrecht, over kringen van belangen, Oratie
A. van Hall als bijzonder hoogleraar in de leer van het waterstaats- en waterschapsrecht aan de universiteit van Utrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995.
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dat het waterschapsbestuur de reglementaire taak met een brede kijk dient uit te
oefenen. Dit zou kunnen door in provinciaal reglement en vervolgens in waterschapskeur (art. 78, lid 1) te bepalen dat het waterschap ook verwante belangen
heeft te behartigen. De provincie Overijssel heeft daartoe als eerste een poging
ondernomen. In een reactie op een rechterlijk oordeel, dat het waterschap Regge
en Dinkei formeel geen gronden had om via de keur met het oog op de bescherming van een natuurgebied kanovaart te verbieden, is in het reglement van
het nieuwe waterschap Groot Salland een juridische basis gelegd voor een bredere belangenafweging conform de vangnetbepaling voor de brede kijk van het
rijk. Voor ons is het de vraag waarom een dergelijke regeling niet in de Wsw
zelve aan de orde zou kunnen zijn. Een afwijzing vanwege het organieke karakter van die wet komt ons wat mager voor als het gaat om reglementaire taken.
Waarom zou bij de regeling van de bestuursbevoegdheid op het punt van de reglementaire taken (art. 56) niet een vangnetregeling als bovenbedoeld opgenomen kunnen worden? Duidelijkheid in de wet is o.i. te prefereren boven uitspraken in toelichtingen op de wet en provinciale reglementen dan wel beleidsuitspraken in plannen.
Overigens constateren wij dat bij de waterschappen de toepassing van de brede
kijk in de dagelijkse beheers- en beleidspraktijk niet meer ter discussie staat, maar
wél de manier waarop daaraan invulling wordt gegeven. Beperken de kleinere
waterschappen zich veelal tot een 'minimumpakket' (geen bestrijdingsmiddelen,
een vissteiger), de grootschaliger waterschappen pakken de brede kijk vaak ambitieuzer op en kruipen als het ware het land op. Zij gaan verder bij het ecologisch
beheer, het recreatief medegebruik, het geïntegreerd gebiedsgericht beleid en de
plattelandsvernieuwing. Waterschappen worden in toenemende mate geconfronteerd met veranderingen van functies door versterking van de natuur- en recreatiefunctie naast en in plaats van de landbouw. Ter realisering van de doelstellingen van de algemene democratie (rijk, provincie, gemeente) op ruimtelijk, milieu- en natuurgebied, treffen de waterschappen de daartoe vereiste waterhuishoudkundige maatregelen (b.v. relatie landbouw-natuur, verdroging, ecologische
hoofdstructuur). Daarbij zullen zij steeds de economische en ecologische belangen moeten afwegen en aanlopen tegen de grenzen van hun juridische en financiële mogelijkheden. Nader onderzoek naar financiële, beschermings- en handhavingsinstrumenten voor de waterschappen om de brede kijk daadwerkelijk te
realiseren lijkt dan ook gewenst. Naast de praktijksituaties zal ook de jurisprudentie het begrip brede kijk nader gaan definiëren. Wij sluiten in dit verband een
zelfde ontwikkeling als bij de WVO jurisprudentie, die de reikwijdte van die wet
aanzienlijk heeft opgerekt, bepaald niet uit.
3. De samenstelling van het bestuur
Ook een verbreding van het bestuur
De brede kijk bij de taakuitoefening roept ook de vraag op hoe het zit met de
samenstelling van het waterschapsbestuur.16 Wie beslist er over de wijze waarop
16

Zie W.G.M. Heidens, De samenstelling en inrichting van het waterschapsbestuur in: J.J.I. Verburg
(red.), a.w., p. 61-125, C. van der Plas, Commentaar op Titel 11, in: J.B.M. ten Berge e.a. (red.).
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het waterschap zijn taken uitoefent? In het kader van dit artikel is met name van
belang of er ook van een 'vergroening' van het bestuur sprake is.
De wet geeft in de artikelen 11 e.v. basisregels voor de samenstelling en de verkiezing van het algemeen bestuur van het waterschap. Uitgangspunt is dat het
waterschap een functioneel karakter heeft. De leden van het algemeen bestuur
worden niet, zoals bij een provincie of een gemeente, door middel van algemeen
kiesrecht, maar door belanghebbenden verkozen. Door middel van hun gekozen
vertegenwoordigers kunnen zij invloed in het bestuur uitoefenen. De trits 'belang, betaling, zeggenschap' is ook bij de samenstelling van het bestuur leidinggevend.
In art. 11 worden vijf categorieën van belanghebbenden bij de uitoefening van
de taken van het waterschap genoemd. Het betreft (zie art. 11, tweede lid):
a. eigenaren van ongebouwde onroerende zaken
b. pachters van ongebouwde onroerende zaken
c. eigenaren van gebouwde onroerende zaken
d. ingezetenen en
e. gebruikers van bedrijfsruimten.
Het stelsel van art. 11 heeft een limitatief karakter. Andere categorieën dan de
genoemde mogen niet worden aangewezen.17
In het door provinciale staten vast te stellen reglement voor het waterschap wordt
vastgelegd welke categorieën vertegenwoordigd zullen zijn. Bij het maken van
een keuze uit de vijf categorieën zijn de taken van het waterschap in kwestie en
de belangen die daarbij betrokken zijn doorslaggevend. Het kan zijn dat wordt
bepaald dat alle in art. 11 genoemde categorieën worden vertegenwoordigd, mogelijk is ook dat slechts enkele van betekenis worden geacht. Bepalend zijn de
taken van het desbetreffende waterschap en de belangen die daarbij spelen. Vertegenwoordiging is alleen mogelijk indien er sprake is van een rechtstreeks en
continu belang bij de waterschapstaken.18 Verder is van betekenis of, en in welke
mate, een categorie meebetaalt aan de kosten die het waterschap maakt. Voor
vertegenwoordiging moet immers aan alle eisen van de trits, belang, betaling en
zeggenschap, worden voldaan.
Provinciale staten hebben een grote invloed op de samenstelling van het waterschapsbestuur. Zij maken niet alleen uit welke categorieën belangen zullen worden gerepresenteerd, zij leggen in het waterschapsreglement ook vast hoeveel
zetels elke categorie zal krijgen. Volgens de MvT (p. 27) moet de zetelverdeling
in harmonie zijn met de betrokkenheid van de onderscheiden belangen.
Toen men na uitgebreide discussies in de jaren zeventig besloot tot het handhaven van de functionele bestuursvorm en de trits, moest bepaald worden welke
belangengroepen in het bestuur van het waterschap zouden worden gerepresenteerd. Vooral het rapport van de eerdergenoemde Commissie waterschapsbestuur
uit 1978 heeft veel invloed gehad op de uiteindelijke regeling van de samenstel-

17

18
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Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet, Deventer 1994, p. 639-678 en J. F. van den Berg en A.
van Hall, Waterstaats- en waterschapsrecht, Zwolle 1995, p. 84-93.
De enige uitzondering betreft de in art. 12 geregelde mogelijkheid - die overigens niet spoort met de
trits, aangezien er vertegenwoordiging zonder betaling plaatsvindt - van de vertegenwoordiging van
waterschappen in het bestuur van een zuiveringschap.
MvT, TK 1986-1987, 19 995, p. 26.
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ling van het bestuur en de wijze waarop dit wordt verkozen. Wanneer we de in
art. 11 genoemde belangengroepen nader bekijken valt op dat een verbreding
van de samenstelling van het bestuur heeft plaatsgevonden. De in art. 11 onder a
en c genoemde categorieën, de eigenaren ongebouwd en gebouwd, zijn de traditionele belangengroepen in het waterschap. De opneming van pachters (art. 11,
onder b) in het bestuur kan worden gezien als een verfijning van de trits met betrekking tot de categorie ongebouwd. In het verleden is voor deze uitbreiding al
gepleit. Tot de komst van de Wsw stuitte deze wens veelal af op het feit dat er
voor pachters geen directe betalingsverplichting bestond.19
De belangrijkste uitbreiding is ongetwijfeld die met betrekking tot de ingezetenen (art. 11, onder d). Deze categorie had voorheen geen zeggenschap en was
dientengevolge ook niet betalingsplichtig. Wel kenden met waterkwaliteitszorg
belaste waterschappen naast een vertegenwoordiging van de 'industriële vervuilers' ook een afzonderlijke vertegenwoordiging van de 'huishoudelijke vervuilers'
in hun algemeen bestuur. De groep van de huishoudelijke vervuilers gaat in het
nieuwe stelsel op in de categorie 'ingezetenen'. De vertegenwoordiging en de
betalingsplicht van ingezetenen worden gebaseerd op het belang dat zij, als
woonachtigen in het gebied, hebben bij de zorg voor de waterkering en de waterhuishouding. De verbreding van het waterschapsbestuur met deze categorie
werd nodig geacht om het waterschap in staat te stellen de bredere belangenafweging mogelijk te maken die nodig is met het oog op een samenhangend oppervlaktewaterbeheer. In de nieuwe visie worden ook de inwoners geacht belang
te hebben bij het waterbeheer. Anderzijds is ook het scheppen van een breder
financieel draagvlak een overweging geweest om de ingezetenen als belangencategorie in het bestuur op te nemen.
De introductie van ingezetenen in het bestuur kan als een principiële koerswijziging worden beschouwd. De ingezetenen vertegenwoordigen niet een specifiek
maar het algemeen taakbelang; bovendien is hun belang persoonlijk en niet als bij
alle andere belangencategorieën aan de eigendom of het gebruik van een onroerende zaak verbonden.20 De vijfde categorie die in art. 11 wordt genoemd, die
van de gebruikers van bedrijfsruimten (art. 11 onder e) kan worden gezien als een
voortzetting van de voorheen al bestaande vertegenwoordiging van de 'industriële vervuilers' in het waterschapsbestuur.
Hoewel er voor deze verbreding van het bestuur vanwege de verbreding van de
taakuitoefening het nodige te zeggen is, willen wij op een keerzijde wijzen. In de
tijden van het waterschap oude stijl was de samenstelling voor de burgers doorzichtig doordat er twee herkenbare belangengroepen waren, het ongebouwd en
het gebouwd. De beperktere schaal van het waterschap droeg aan de herkenbaarheid bij. Door het geleidelijk invoeren van allerlei nieuwe categorieën in het bestuur van waterschappen die bovendien steeds groter van omvang worden, treedt
er een, zoals dijkgraaf De Graeff van het Hoogheemraadschap Schieland het
noemt, grensvervaging tussen categorieën op.21 Een en dezelfde persoon kan ge19
20
21

Heidens, a.w., p. 68-70.
Heidens, a.w., p. 69-70.
J.J. de Graeff, De verkiezing van het waterschapsbestuur; enkele interessante vragen, Het waterschap
1996, p. 116-117.
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lijktijdig tot verschillende categorieën behoren. Wie over een huis met een flink
stuk grond beschikt valt bijvoorbeeld in de categorieën ongebouwd, gebouwd en
in die van de ingezetenen. De Graeff merkt terecht ook op dat de belangen van
sommige categorieën, en dit geldt met name voor het gebouwd en de ingezetenen, in belangrijke mate parallel lopen. Aldus kan de verbreding ook tot vervaging en onduidelijkheid leiden. Bovendien bestaat er bij een nieuwe belangencategorie als de ingezetenen weinig betrokkenheid bij de activiteiten van het waterschap. Enkele problemen die wij hierna bij de bespreking van de waterschapsverkiezingen zullen signaleren hangen voor een deel met deze punten samen.
Een groen element in het bestuur?
Het zal de lezer al opgevallen zijn dat bij de in art. 11 genoemde categorieën belangen 'natuur en milieu' niet als belangencategorie wordt genoemd. Tijdens de
parlementaire behandeling is door de kamerleden Witteveen-Hevinga en Feenstra een amendement ingediend dat beoogde aan art. 11 een zesde categorie 'met
het oog op de bescherming van natuur- en milieubelangen in het leven geroepen
privaatrechtelijke organisaties' toe te voegen.22 Het amendement werd verworpen
omdat men vond dat het belang van natuur en milieu voor een deel samenvalt
met dat van andere belangengroepen, zoals de ingezetenen. Belangen van eigenaren van natuurterreinen zouden in de categorie ongebouwd kunnen worden vertegenwoordigd. Een ander bezwaar tegen de opneming van een aparte categorie
natuur en milieu was dat dan, gezien de trits belang, betaling en zeggenschap ook
een omslag voor natuur en milieu zou moeten worden ingevoerd.
Doordat in de wet geen zetels voor vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties zijn ingeruimd, zullen groene belangen zich dus binnen de vijf wel genoemde categorieën moeten manifesteren. Personen uit de hoek van de natuuren milieuorganisaties kunnen via kandidaatstelling in een van de vijf categorieën
proberen in het algemeen bestuur van een waterschap te komen. Sinds de invoering van de Wsw gebeurt dat overigens regelmatig en, zoals we hierna nog zullen
zien, met het nodige succes.
Ook de invoering van een zogenaamde kwaliteitszetel voor natuur en milieu in
het bestuur is op basis van de nieuwe wet niet meer mogelijk. Vroeger kwam het
incidenteel wel voor dat aan milieuorganisaties naast de in het reglement toegekende zetels voor belangencategorieën een aparte zetel werd ingeruimd.23 De
Wsw kent, zie art. 13, tweede lid, uitsluitend de mogelijkheid van kwaliteitszetels
binnen een bepaalde categorie. Deze zetels zijn bedoeld voor gevallen waarin een
individuele belanghebbende binnen een bepaalde categorie een zeer groot belang
heeft en er een discrepantie zou kunnen ontstaan tussen betaling en zeggenschap.
Aangezien zulke kwaliteitszetels een behoorlijke inbreuk vormen op de uitgangspunten van het stelsel (een of meerdere zetels van een bepaalde categorie worden
zonder verkiezing aan een organisatie toegekend)24 is het de bedoeling dat er terughoudend gebruik van wordt gemaakt. Bij deze kwaliteitszetels heeft men on22
23
24
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der meer gedacht aan grootgrondbezitters binnen de categorie ongebouwd, zoals
eigenaren van een groot natuurterrein. Op deze wijze kunnen natuurorganisaties
dus incidenteel een gegarandeerde toegang tot het waterschapsbestuur krijgen.
Uit praktijkgegevens25 blijkt dat in 20 waterschappen kwaliteitszetels voorkomen.
Van de 31 zetels zijn er (binnen de categorie ongebouwd) 14 aan natuurterreinbeheerders toegekend. Woningbouwverenigingen hebben er (binnen de categorie gebouwd) negen. Verder zijn er enkele kwaliteitszetels voor de Staat, voor
gemeenten, een recreatieschap en voor de luchthaven Schiphol.
Binnen de categorie ingezetenen komen kwaliteitszetels niet voor. Hoewel de
wet het niet uitdrukkelijk verbiedt, is een kwaliteitszetel in deze categorie gezien
de uitgangspunten van het stelsel ook niet goed denkbaar. Het ingezetenenbelang
is een algemeen taakbelang en geen specifiek belang dat samenhangt met de omvang van eigendom of bezit. Heldens kan zich dan ook geen situatie voorstellen
waarin een ingezetene of een bepaalde groep daarbinnen een zoveel groter belang heeft dan de andere ingezetenen, dat toekenning van een kwaliteitszetel in
aanmerking zou komen.26
Het kiesstelsel
Afgezien van deze kwaliteitszetels zullen pogingen tot vergroening uitsluitend
binnen de categorieën van belanghebbenden kunnen plaatsvinden. Het kiesstelsel
werpt daarbij enkele lastige horden op.
Voor groene kandidaten is kandidaatstelling binnen de categorieën ingezetenen
en gebouwd het meest geschikt. Ook kandidaatstelling binnen het ongebouwd
kan onder omstandigheden perspectieven bieden. Niemand mag zich ingevolge
art. 16, tweede lid, echter voor meer dan één categorie van belanghebbenden
kandidaat stellen. Er zal dus gekozen moeten worden binnen welke categorie
men zich kandidaat stelt. Stemmen op groene kandidaten uit de verschillende
categorieën kunnen niet op een of andere wijze worden samengevoegd. Het is
ook niet mogelijk met een gezamenlijke groene lijst te komen omdat het kiesstelsel daar niet in voorziet. Daarmee stuiten we op een hoge horde, waardoor
stemmen voor het groene belang verloren kunnen gaan. Dit komt doordat het
kiesstelsel niet zoals bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, provinciale staten
of gemeenteraden het geval is van een lijsten-, maar van een personenstelsel uitgaat.
De keuze voor een bepaald kiesstelsel heeft een principieel karakter omdat de
invloed van een kiesstelsel tot uiting komt in de samenstelling van een vertegenwoordigend lichaam.27 Bij een lijstenstelsel kan bij de verkiezingen alleen worden
deelgenomen door een groepering met een lijst waarop een of meerdere kandidaten voorkomen. Een personenstelsel wordt gekenmerkt door individuele kandidaatstelling. De MvT (p. 30-33) op de Wsw geeft helder aan waar het onderscheid tussen beide stelsels in zit. Waar een personenstelsel wordt gehanteerd
wordt een individuele benadering bevorderd. Bij een lijstenstelsel valt het accent
25

26
27

De gegevens zijn afkomstig uit een onder de waterschappen door de Commissie evaluatie waterschapswet van de Unie van Waterschappen gehouden enquête. Zie ook Binnenlands Bestuur 8 maart
1996.
A.w., p. 88.
Zie daarvoor o.a. T. Koopmans, Compendium van het Staatsrecht, 7e druk, Deventer 1994, p. 92-98.
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meer op een al dan niet politiek georiënteerde groep waarvoor men kandidaat is.
Voordeel voor de kiezers is dat daardoor bevorderd wordt dat duidelijkheid ontstaat over de gezindheid van de kandidaten. Vanwege het functionele karakter
van het waterschap is na uitvoerige beraadslaging voor een personenstelsel gekozen. Aangezien de taken en de belangencategorieën in het reglement al bepaald
zijn werd de functionele plaats belangrijker gevonden dan de politieke opvatting.
Bovendien wordt bij waterschapsverkiezingen slechts het aantal toegekende zetels
per categorie verdeeld. Er is niet de mogelijkheid om per categorie zoveel mogelijk kandidaten verkozen te krijgen.28
Een andere complicerende factor waar wij op willen wijzen is het feit dat naast
directe verkiezingen ook indirecte verkiezingen plaatsvinden. Afgezien van de
vertegenwoordigers voor de gebruikers van bedrijfsruimten die benoemd worden
door de leden van de in het gebied van het waterschap bevoegde Kamer van
Koophandel,29 worden de vertegenwoordigers van de andere vier categorieën
belanghebbenden in beginsel direct door middel van verkiezingen verkozen. De
belanghebbenden (dat zijn degenen die behoren tot de categorie en belastingplichtig zijn) zijn bij die verkiezingen kiesgerechtigd.30
In twee gevallen kan in het waterschapsregelement worden bepaald dat geen directe verkiezingen plaatsvinden. Op basis van de art. 20, tweede lid, en 21, tweede lid Wsw, kunnen zowel voor het gebouwd als voor de ingezetenen indirecte
verkiezingen worden gehouden. Stemgerechtigd zijn dan de leden van de gemeenteraden uit het gebied van het waterschap. De mogelijkheid van indirecte
verkiezingen is opgenomen op grond van eerdere ervaringen met rechtstreekse
verkiezingen voor het gebouwd waarbij in stedelijke gebieden de opkomst vaak
niet meer dan vijf procent bedroeg. De keuze tussen directe of indirecte verkiezingen is een lastige. Hoewel aan directe verkiezingen om principiële redenen de
voorkeur moet worden gegeven is een slechte opkomst onbevredigend en niet
erg legitimerend. Om praktische redenen is er daarom soms iets voor indirect
kiezen te zeggen. Anderzijds bestaat er bij indirecte verkiezingen door gemeenteraadsleden het gevaar dat er te weinig personen van buiten de kring van de gemeenteraden - onder meer door milieuorganisaties gestelde kandidaten zouden er
last van kunnen hebben - worden aangewezen.31 Volgens De Graeff komt het in
de praktijk inderdaad voor dat op grond van afspraken binnen en tussen gemeenteraadsleden 'gewone' kandidaat-ingezetenen nagenoeg buitengesloten worden.32
Eerste ervaringen in de praktijk
Uit de eerste ervaringen met de nieuwe wet blijkt dat bij directe verkiezingen
voor de categorieën gebouwd en ingezetenen de opkomst nog steeds betrekkelijk
28
29
30

31

32
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MvT, TK 1986-1987,19 995, nr. 3, p. 31-32.
Zie art. 22.
Bij verkiezingen voor de vertegenwoordigers van de ingezetenen is kiesgerechtigd een ieder die achttien jaar oud is en binnen het gebied van het waterschap woont. Alleen de hoofdbewoner van een
woning betaalt belasting. Zie de art. 21, eerste lid, en 117, zesde lid, Wsw.
Aldus P.A.E. Erkelens, watergraaf van het Waterschap Regge en DinkeI tijdens de op 6 december
1995 door de Unie van Waterschappen georganiseerde studiedag over waterschapsverkiezingen. Zie
P.R.A. Katsburg, De verkiezing verkozen, Het waterschap 1995, p. 122-128. Zie ook P.A.E. Erkelens, Echte verkiezingen gewenst, Het waterschap 1994, p. 467.
De Graeff, a.w., p. 119.
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laag is. Men is al verheugd als de opkomst in deze categorieën na indringende
voorlichtingscampagnes boven de twintig procent uitstijgt.
Directe verkiezingen voor het gebouwd worden in 55 waterschappen gehouden.
Voor ingezetenen is directe verkiezing eerder uitzondering dan regel; het gebeurt
slechts in 12 waterschappen.33
Zorgwekkend is dat de bij rechtstreekse verkiezingen voor die groepen gestelde
kandidaten weinig herkenbaar blijken te zijn. Voor een deel hangt dat samen met
onbekendheid van de nieuwe kiesgerechtigden met het waterschap en de wijze
van verkiezing. Ook een gebrek aan betrokkenheid bij het waterschap speelt vaak
een rol. Men moet als nieuwe kiezer voorts onderscheid weten te maken tussen
en denken in vaak onbekende begrippen als 'gebouwd' en 'ingezetenen'. Indien
bovendien niet duidelijk is wat de achtergrond van bepaalde kandidaten is, kan
dat een tweede reden zijn om de gang naar de stembus niet te maken. Zelfs één
van de schrijvers van dit artikel, die het ieder voor zich als een burgerplicht beschouwen om aan verkiezingen deel te nemen, heeft een keer niet aan een verkiezing deelgenomen. Bij een waterschapsverkiezing werd hij met allerlei volstrekt onbekende namen van kandidaten geconfronteerd. Omdat hij niets van de
opvattingen van de kandidaten wist en hem de tijd ontbrak om zelf daar alsnog
een onderzoek naar te doen heeft hij, in arren moede, maar van stemmen afgezien!
Er zijn ook groepen die meer met de functionele bestuursvorm van het waterschap vertrouwd zijn. De opkomst bij verkiezingen voor het ongebouwd is aanmerkelijk hoger, omdat deze vooral uit agrariërs bestaande categorie zich van
oudsher zeer betrokken voelt bij het waterschap. In de praktijk blijken veel kandidaten met een ongebouwde, agrarische achtergrond, ook in de categorieën 'gebouwd' en 'ingezetenen' verkozen te worden. In de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel worden thans zelfs ongeveer 45% van de zetels voor het gebouwd door kandidaten met een agrarische achtergrond bezet. De door de verbreding van het bestuur verloren gegane invloed van het ongebouwd, wordt
door kandidaatstelling en verkiezing in andere categorieën weer gecompenseerd.
Hoewel daar formeel weinig op aan te merken valt - de wet laat een dergelijk
gebruik van de verkiezingsspelregels toe - kan men zich afvragen of dit nu met
de verbreding van de samenstelling van het bestuur werd beoogd.
En hoe ging het met de groene kandidaten? Hoewel het kiesstelsel de verkiezing
van groene kandidaten, zoals we zagen bepaald niet bevordert, heeft er desondanks toch een zekere vergroening van het bestuur plaatsgevonden. Volgens gegevens van de Stichting Natuur en Milieu zijn in de periode 1993-1995 van de
343 groene kandidaten 172 in het algemeen bestuur van het waterschap gekozen
(op een totaal van 2205 zetels). Van hen vertegenwoordigen 87 de ingezetenen,
73 het gebouwd en 11 het ongebouwd. Een goede voorbereiding, eendrachtige
samenwerking tussen natuur- en milieuorganisaties en een doordachte verkiezingscampagne zijn ingrediënten die tot succes kunnen bijdragen. Aanbevelenswaardig lijkt ook het gezamenlijk in folders en advertenties presenteren van de
33

De gegevens zijn gebaseerd op de in noot 25 genoemde enquête. 83 (van de 88) waterschappen beantwoordden de enquête.
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groene kandidaten. Naar onze mening doen kandidaten er verstandig aan zich
niet louter als 'groene' kandidaten te presenteren, maar duidelijk te maken dat zij
kiezen voor een integrale benadering van waterschapszaken, in welk kader natuur- en milieu een belangrijke rol spelen.
4. Slotbeschouwingen
Ondanks de verankering van het waterschap in Grondwet en Wsw zal zijn positie als functioneel bestuur in de toekomst toch af en toe weer ter discussie kunnen komen. Het streven naar het opheffen van functionele/regionale verbanden
zal daarbij (opnieuw) van invloed kunnen zijn als in de toekomst sprake is van
een taakuitoefening met een zodanig verbrede en verdiepte kijk (zie Notitie
Ruimte voor Water), dat de grenzen tussen functioneel en algemeen bestuur
vervagen. Waterschappen moeten dus niet een zodanig brede kijk op het algemeen taakbelang ontwikkelen, dat zij als het ware instituten van de algemene
democratie worden.
Het moderne waterschap staat dus voor de uitdaging om de wens van een ruimere blik op maatschappelijke ontwikkelingen op de juiste manier in te vullen vanuit zijn functionele karakter. Dan wordt die nieuwe taakopvatting niet zijn
Achilleshiel maar zijn kracht!
Daarvoor dient het vertrekpunt zeer nadrukkelijk te liggen bij de eigen taken
waterhuishouding en waterkering. Wanneer die taken kwalitatief hoogwaardig
worden uitgevoerd, kunnen de 'aanvallen' op het functioneel bestuur en op onderdelen van het takenpakket (nuts-, waterleidingbedrijven hebben een oogje op
de zuiveringstaak!) worden gepareerd.34
In dit kader dient naar onze mening dan ook geen overdracht plaats te vinden
van het diepe grondwaterbeheer aan de waterschappen. Die discussie speelt thans
bij de voorbereiding van NW4. Met dat beheer is het algemeen belang zodanig
gemoeid – denk aan de vele, conflicterende deelbelangen, waaronder dat van de
drink- en industriewatervoorziening - dat dit rechtvaardigt dat de algemene democratie - i.c. de provincie - bevoegd gezag is èn blijft en niet het waterschap
met zijn functionele - waterstaatkundige - invalshoek. Bovendien behartigt de
provincie ook het kwaliteitsaspect van het grondwater (WEB) en kan net als bij
de afstemming van de Wm èn de WVO vergunning (bij emissies vanuit inrichtingen) ook bij het peilbeheer van oppervlaktewater en het beheer van het diepe
grondwater een goede afstemming plaatsvinden (via de plannen) tussen de verschillende beheerders/bevoegde gezagen.
Verder is interessant in hoeverre de provincie het bestuurlijk primaat ten opzichte
van de waterschappen blijvend waar kan maken. Daarbij is van belang of de trend
van schaalvergroting in waterschapsland nog verder doorzet. Hoewel het doelmatigheidsdenken via het motto 'big is beautiful' in het bedrijfsleven inmiddels in34

316

In het kader van het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening zal eind 1996 een Notitie aan
de Tweede Kamer worden gezonden waarin wordt aangegeven welke nevenactiviteiten op milieugebied de waterleidingbedrijven (in het verlengde van hun primaire taak) mogen oppakken. Deze notitie
wordt betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe Waterleidingwet, waarvan de indiening in 1998
wordt beoogd.

4.3 NATUUR EN MILIEU IN DE WATERSCHAPSWET (1996)

vloed verliest, woekert de schaalvergrotingsmanie in de bestuurlijke wereld onbekommerd verder zonder aandacht voor de cultuursociologische realiteit, t.w.
de identiteit en participatie van burgers met b.v. hun waterschap.35 Een verdere
opschaling van waterschappen zal de gelijkwaardigheid van posities onder druk
zetten, zeker als (interprovinciale) waterschappen een gelijke of zelfs grotere omvang hebben dan de toezichthoudende provincie.
In dit artikel zagen we dat ook het bestuur van het waterschap van samenstelling
verandert. De verbreding van het bestuur van het waterschap, hoe zeer in veel
opzichten ook toe te juichen, heeft echter ook tot vervaging van grenzen geleid.
Belangen van het gebouwd en van de ingezetenen lopen voor een deel samen.
Ingezetenen zijn weliswaar als belangencategorie opgenomen, maar hebben vaak
weinig betrokkenheid bij het waterschap. Kandidaten met een agrarische achtergrond stellen zich niet alleen voor het ongebouwd kandidaat, maar ook voor het
gebouwd en voor de ingezetenen, en worden in drie belangencategorieën gekozen. Verliest de aloude trits door de verbreding niet iets van zijn kracht?
Ook het kiesstelsel heeft een aantal elementen dat vragen oproept. Problematisch
is vooral het personenstelsel door het risico van onvoldoende geprofileerde en
daardoor onherkenbare personen. Een hete aardappel is ook de kwestie directe of
indirecte verkiezingen. Beide vormen hebben hun zwakke kanten. Gelukkig
wordt naar aanleiding van de eerste ervaringen met de nieuwe wet over deze en
andere vragen in de waterschapswereld al druk gediscussieerd. Zo is door De
Graeff een idee geopperd om geprofileerdere kandidaten te krijgen. Maatschappelijke organisaties die bemoeienis hebben met waterstaatszorg van het waterschap zouden nadrukkelijk gevraagd kunnen worden om kandidaten voor de
verkiezingen te stellen. Hij denkt dan o.a. aan landbouw- en milieuorganisaties,
woningbouwverenigingen, politieke partijen, buurtverenigingen enz.36 Natuuren Milieuorganisaties doen dat overigens, zoals we zagen, in veel waterschappen
al.
Naar wij hebben begrepen is de minister van Verkeer en Waterstaat voornemens
dit jaar te starten met een evaluatie van de Wsw. Wij zouden het toejuichen als
daarbij ook aandacht zou worden besteed aan zaken, die wij in het bovenstaande
hebben belicht, zoals de juridische verankering van de brede kijk, de instrumenten die nodig zijn om de brede kijk ook daadwerkelijk te realiseren, de samenstelling van het bestuur en het kiesstelsel.

35
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D.J. Elzinga in Binnenlands Bestuur, nr. 37, 13-9-1996, p. 29, waarin hij ingaat op de rede van de
Rotterdamse hoogleraar sociologie Zijderveld bij het afscheid van A.G.J.M. Rombouts als directeur
van het Interprovinciaal Overleg.
De Graeff. a.w., p. 199-120. In een concept-evaluatie van de WSW zou de Unie van Waterschappen
volgens Binnenlands Bestuur van 28 juni 1996 op dezelfde lijn zitten.
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4.4 De watertoets
(2002)
Met de watertoets worden de eerste ervaringen opgedaan. Dit eind vorig jaar
ingevoerde instrument is voorgesteld in het in 2000 verschenen rapport van de
Commissie Waterbeheer 21e eeuw. Dat rapport heeft duidelijk gemaakt dat er
met water in de ruimtelijke ordening anders moet worden omgegaan. De ernstige problemen met wateroverlast moeten tot het verleden gaan behoren. De watertoets, die in beginsel van toepassing is op alle nieuwe waterhuishoudkundig
relevante plannen en besluiten, moet hieraan een bijdrage leveren. De toets is een
hulpmiddel dat er door informatieverschaffing, advisering en beoordeling van de
wateraspecten toe moet leiden dat aan het belang van water in de ruimtelijke ordening op evenwichtige aandacht wordt geschonken. Een belangrijk element van
de toets is de informatie over en het beoordelen van de wateraspecten van een
voorgenomen plan of besluit door de waterbeheerder. Hij brengt daarover een
advies uit aan het bevoegde orgaan, dat van zijn kant in een waterparagraaf verantwoordt hoe de waterbelangen in de besluitvorming zijn afgewogen. Het beter
en explicieter laten meewegen van het wateraspect betekent niet dat dit ook de
doorslag zou moeten geven. Water is een erg belangrijk, maar een medeordenend aspect. De watertoets is niet wettelijk geregeld en vindt op basis van
bestuurlijke afspraken (de Startovereenkomst Waterbeheer 21e eeuw) in het kader van bestaande wettelijke procedures plaats. De Tweede Kamer vindt dat op
termijn een wettelijke verankering moet plaats vinden.
Het wekt wellicht verwondering dat het niet vanzelf spreekt dat water als belang
voldoende in de ruimtelijke ordening wordt meegewogen. Nu het daaraan in de
praktijk nog schort is er veel voor te zeggen om daar onder andere door een watertoets iets aan te doen. Maar deze toets zal zijn waarde door een goede toepassing in de praktijk moeten bewijzen. Zo zal er een evenwicht moeten worden
gevonden tussen de proces- en de toetsingsfunctie van het instrument. De beoordeling van de wateraspecten vindt plaats in een bestuurlijk proces. De inbreng
van wateraspecten en de wederzijdse betrokkenheid in een vroeg stadium van de
besluitvorming zijn aantrekkelijk. In die kracht schuilt tegelijkertijd ook een
zwakte. Er is in tegenstelling tot bijvoorbeeld milieueffectrapportage geen onafhankelijke advisering over de inhoud en diepgang van de onderwerpen die onderzocht moeten worden. Deze worden bij de watertoets in onderling overleg
door de betrokken bestuurders vastgesteld. Om dit verantwoord te doen is veel
kennis van het waterbeheer nodig. De toets heeft volgens de Handreiking watertoets betrekking op alle aspecten van het waterbeheer, op oppervlaktewater en
grondwater, op waterkwantiteit en waterkwaliteit. In een integrale benadering
ligt de kracht van het instrument. Zal die pretentie worden waar gemaakt? In het
gedachtegoed van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, die de toets voorstelde,
staat de waterkwantiteit en de overlastproblematiek erg centraal. Hoewel dat onderwerp veel aandacht vergt, zou het uit een oogpunt van goed milieubeheer
ongelukkig zijn als vraagstukken als waterkwaliteit en verdroging daardoor min319
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der nadruk krijgen. Ook de discussie over de watertoets was tot nu toe erg op de
overlastproblematiek geconcentreerd. In de uitvoeringspraktijk zal een omslag
moeten plaatsvinden.
Een andere vraag is de verhouding van de watertoets tot milieueffectrapportage.
Tussen beide instrumenten bestaan verschillen. Ze hebben gemeen dat zij negatieve gevolgen van een bepaald initiatief vooraf in kaart te brengen. De watertoets is echter op veel meer besluiten van toepassing en is niet, zoals m.e.r., wettelijk en in een vrij strakke procedure geregeld. De toets is voorts erg op een
goed bestuurlijk overleg gericht, terwijl bij m.e.r. de onafhankelijke toetsing van
de beoordeling van de effecten een hoofdelement vormt. Voor een uitvoeriger
beschouwing over de verhouding tussen beide instrumenten verwijs ik naar een
artikel van Wagenmaker en Laeven in Kenmerken 2002/1. Beide schrijvers gaan
ook in op de afstemming tussen m.e.r. en de watertoets in de gevallen dat beide
procedures moeten worden doorlopen. Van groot belang is het dat de twee procedures dan, zoveel als gezien hun verschillend karakter mogelijk is, gezamenlijk
worden uitgevoerd en niet contraproductief werken.
Er moet worden afgewacht hoe de watertoets, die zeker kansen bevat, zich zal
gaan ontwikkelen. Voordat het instrument goed is uitgekristalliseerd lijkt een
wettelijke regeling echter niet verstandig.
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4.5 Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie
auf das Wasserrecht und das
Umweltmanagementgesetz in den Niederlanden
(2005)
CO-AUTEUR: M. VAN RIJSWICK

1. Die niederländische Umsetzung
In diesem Beitrag besprechen wir die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in
das niederländische Recht. Die Niederlande sind bekanntlich ein wasserreiches
und dichtbesiedeltes Land, das außerdem zum Teil unter dem Meeresspiegel
liegt. Beim Zustandekommen vieler Entscheidungen wird die Richtlinie in Zukunft daher maßgeblich sein. Trotzdem hat die Umsetzung der Richtlinie keine
großen Änderungen in der Gesetzgebung verursacht. In den Niederlanden hat
man sich für eine sog. „strikte“ oder begrenzte Umsetzung entschieden.1 Das
heißt, dass man sich beschränkt hat auf das, wozu die Richtlinie verpflichtet. Die
Umsetzung ist nicht Anlass, zu weiterreichenden Maßnahmen überzugehen, wie
z.B. die Einführung eines allgemeinen Wassergesetzes, das konzeptionell an die
Wasserrahmenrichtlinie anschließen würde. Es gibt, - übrigens noch nicht besonders deutlich abgesteckte -, Pläne, in absehbarer Zeit zu einem allgemeinen
Wassergesetz zu kommen, in das eine Reihe bestehender Wassergesetze eingehen
sollten.
Die Rahmenrichtlinie wird möglichst weitgehend durch Einzelbestimmungen in
die bereits bestehende Gesetzgebung eingebracht. Im Hinblick auf die Umsetzung werden lediglich im Wasserhaushaltsgesetz und im Umweltmanagementgesetz einige Änderungen angebracht. Sie betreffen hauptsächlich die Umweltqütestandards und das Planungssystem. Obwohl es quantitativ um eine beschränkte
Anzahl von Bestimmungen geht, sind im Übrigen die Änderungen für die Entwicklung des Umweltrechts sicher nicht ohne Bedeutung.
Einerseits spricht einiges für den niederländischen Ansatz. Gesetzgebungsverfahren dauern in unserem Land meist relativ lange und das Europarecht verlangt,
dass Richtlinien rechtzeitig umgesetzt werden. So gesehen ist eine strikte Umsetzung der Richtlinie zu vertreten. Sogar mit dem Ansatz, für den man sich entschieden hat, ist es jedoch nicht gelungen, die Richtlinie rechtzeitig umzusetzen.
Das hätte nämlich am 22.12.2003 der Fall sein müssen. Die Europäische Kommission hat die Niederlande mit Schreiben vom 26. Januar 2004 angemahnt. Die
Kommission hat hiermit klargestellt, dass sie es ernst meint mit der Erfüllung der
Richtlinie. Beim Stand der Dinge Anfang des Jahres 2004 war ein Zeitpunkt zur
abschließenden Umsetzung noch nicht in Sicht.2
1
2

Kamerstukken II 2002-2003, 28808, Nr. 1-3 (Umsetzungsgesetz EG-Wasserrahmenrichtlinie).
Kamerstukken II 2003-2004, 28808, Nr. 11.
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Andererseits geht man mit einer solchen Art der Umsetzung gewisse Risiken ein.
Wenn die anzuwendenen Bestimmungen in der bestehenden Gesetzgebung nicht
genügend gemäß den Verpflichtungen aus der Richtlinie ausgelegt werden, kann
im Nachhinein doch noch ein Problem entstehen. Wir halten diesen Ansatz daher, auch im Hinblick auf frühere Erfahrungen der Niederlande mit der Umsetzung europäischer Richtlinien, für wenig glücklich. Wir werden versuchen, das
in diesem Beitrag anhand einiger Beispiele zu verdeutlichen. Bevor wir auf die
Grundzüge der Umsetzung eingehen, ist es für ein gutes Verständnis notwendig,
zunächst zum niederländischen System der Wassergesetzgebung3 und zur Beziehung dieser Gesetzgebung zum Umweltmanagementgesetz4 einige Anmerkungen
zu machen.
2. Die Wassergesetzgebung und das Umweltmanagementgesetz
2.1 Die Wassergesetzgebung
Auf dem Gebiet der Bewirtschaftung von Gewässern gibt es nicht nur recht viele
gesetzliche Regelungen, sondern die Aufgaben und Zuständigkeiten liegen auch
bei verschiedenen Behörden. Auf nationalem Niveau ist die zuständige Behörde
das Reich, hier vor allem der Minister für Verkehr und Wasserwirtschaft.
Daneben spielen auf regionalem Niveau die 12 Provinzen und die 36 Wasserverbände eine wichtige Rolle. Wasserverbände, deren Ursprung aus dem 13. Jahrhundert datiert, sind Zweckkörperschaften, deren Aufgaben auf dem Gebiet der
Wasserwehr, des Wasserhaushalts und der Wasseraufbereitung liegen. Kraft autonomer Aufgaben sind sie befugt Satzungen zu erlassen.5
Zum Schutz der Wasseroberflächenqualität wurde das Gesetz über die Verschmutzung von Oberflächengewässern eingeführt, mit dem Minister für Verkehr und Wasserwirtschaft und den Wasserverbänden als zuständiger Instanz. Zum Schutz der
Qualität der Meeresgewässer gibt es das Gesetz über die Verschmutzung der Meeresgewässer.
Die Grundwasserverwaltung ist Sache der Kompetenz der jeweiligen Provinz.
Das Grundwassergesetz regelt die Verteilung des knappen Grundwassers und
stellt lediglich Qualitätsanforderungen bezüglich der Infiltration von Wasser ins
Grundwasser, und auch dann nur für den Fall, dass man infiltriert im Hinblick
auf eine spätere Rücknahme. Ein weitergehender Schutz der Grundwasserqualität muss mit Hilfe des Instrumentariums eines Umweltgesetzes, dem Bodenschutzgesetz, realisiert werden.
In das Wasserhaushaltsgesetz ist das Instrumentarium für die quantitative Oberflächenwasserverwaltung aufgenommen, deren Aufgaben und Kompetenzen vor
allem beim Minister für Verkehr und Wasserwirtschaft und den Wasserverbänden
3

4

5
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Vgl. dazu J.F. van den Berg, A. van Hall und H.F.M.W. van Rijswick, Waterstaats- en waterschapsrecht, Deventer 2003 und H.F.M.W. van Rijswick, De kwaliteit van water, Dissertation Universität
Utrecht, Deventer 2001.
Vgl. dazu Ch. Backes, Th.G. Drupsteen, P.C.Gilhuis und N.S.J. Koeman, Milieurecht, Deventer
2001 und René Seerden und Michiel Heldeweg, in: René Seerden, Michiel Heldeweg und Kurt
Deketelaere (Hrsgg.), Public Law in the European Union and the United States, S. 341-393.
Vgl. J.F. van den Berg, A. van Hall und H.F.M.W. van Rijswick (Fn. 3), S. 54-140.
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liegen. Das Wasserhaushaltsgesetz beinhaltet auch ein Instrumentarium für eine
integrale Wasserwirtschaft. Das Wasserhaushaltsgesetz tut dies mit Hilfe eines
Planungssystems, das bei der Umsetzung der Rahmenrichtlinie eine wichtige
Rolle spielt. Auf das Planungssystem werden wir in 2.3 noch näher eingehen.
Die Verwaltung der Staatswasserwerke (wozu auch Flüsse, Nordsee und Wattenmeer gehören) wird reguliert im Gesetz für die Staatswasserwerke und fällt – wie
der Name schon vermuten lässt – in die Verantwortung des Staates.
2.2 Die Bedeutung des Umweltmanagementgesetzes
Durch das Inkrafttreten des Umweltmanagementgesetzes im Jahre 1993 hat eine
beachtliche Integration des Umweltrechts stattgefunden. Verschiedene Themen
aus einzelnen Umweltsektorgesetzen wurden durch eine allgemeine Regelung
im Umweltmanagementgesetz ersetzt. Außerdem wurden einige bestehende Gesetze aufgehoben. Das Umweltmanagementgesetz führte jedoch nicht zu einer
vollständigen Integration des Umweltrechts. So blieben das Atomgesetz, das
Pflanzenschutzmittelgesetz und große Teile des agrarischen Umweltrechts einzeln, außerhalb des Umweltmanagementgesetzes, bestehen.6
Obwohl das Gesetz den Schutz der Oberflächengewässerqualität nicht beachtet,
ist es dennoch von großer Bedeutung für die Wasserwirtschaft. Dies rührt daher,
dass einige Bestimmungen eine gute Abstimmung zwischen Umwelt- und Wasserrecht fördern. Zu nennen sind: Die Koordinationsregelung zwischen der
Umwelt- und Wasserqualitätsgenehmigung, die anzuwendenden Artikel des
Umweltmanagementgesetzes beim Erteilen der Genehmigungen auf Grund des
Gesetzes über die Verschmutzung der Oberflächengewässer und die Regelung
der Wasserqütestandards.7
Für die Einleitung von schädlichen und verschmutzenden Stoffen und Abfallstoffen in Oberflächengewässer gibt es eine spezielle Genehmigung auf Grund
des Gesetzes über die Verschmutzung der Oberflächengewässer. Um trotzdem
eine integrale Beurteilung garantieren zu können, wurde eine Koordinationsregelung in das Umweltmanagementgesetz und in das Gesetz über die Verschmutzung der Oberflächengewässer aufgenommen, die eine Abstimmung zwischen
beiden Genehmigungen mittels Empfehlungen und Beratung zwischen den verschiedenen zuständigen Organen vorsieht (Provinz oder Gemeinde für Umwelt
und Staat oder Wasserverband für Wasser).8
Außerdem bestimmt das Gesetz über die Verschmutzung der Oberflächengewässer, dass viele Bestimmungen aus dem Umweltmanagementgesetz, die sich auf
das Erteilen von Genehmigungen beziehen entsprechende Anwendung finden.
Dies betrifft nicht nur das Verfahren und den Rechtsschutz, sondern auch einen
6

7

8

Chris Backes, in: Chris Backes, Umweltmanagementgesetz und Umweltgesetzbuch, Utrecht 1999, S.
17 f.
Vgl. Marleen van Rijswick, in: Chris Backes (Fn. 6), S. 67-68 und Piet Gilhuis in: Ch. Backes, Th.G.
Drupsteen, P.C.Gilhuis und N.S.J. Koeman (Fn. 4), S. 171-173.
Vgl. Backes (Fn. 6), S. 21 und Eberhard Bohne, in: Eberhard Bohne (Hrsg.), Perspektiven für ein
Umweltgesetzbuch, Berlin 2002, S. 154-155.
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großen Teil des Beurteilungsspielraums im Hinblick auf die Entscheidung über
die Erteilung einer Genehmigung.
3) Des weiteren ist die derzeitige Regelung der Wasserqualitätsziele zum Teil
normiert in dem Umweltmanagementgesetz. Die niederländische Wasserqualitätsverwaltung hat gesetzliche Qualitätsziele, die auf Basis des 5. Kapitels (genannt
‘Umweltgütestandards’) des Umweltmanagementgesetzes festgesetzt werden.
Hierin sind die europarechtlich zwingenden Qualitätsziele für Gewässer mit einer
bestimmten Funktion (Schwimmwasser, Trinkwasser, Fischwasser und Schalentierwasser) enthalten. Darüber hinaus wurden viele nicht-rechtlich bindende
Qualitätsziele aufgenommen in Planungen, wie z.B. die Planungen auf Grund
des “Wasserhaushaltsgesetzes“ (z.B. in der dritten Wasserhaushaltsnote), aber
auch in außergesetzlichen Planungen (wie z.B. die Note Umgang mit Wasser).
Das Europarecht verlangt von den Mitgliedstaaten die Umsetzung und Bestimmung vieler Wasserqualitätsziele; nicht nur solcher, die sich aus den Richtlinien
mit Qualitätszielen für Gewässer mit einer bestimmten Funktion ergeben, sondern auch Zielsetzungen aus Artikel 7 der Richtlinie 76/4649. Diese Qualitätsziele sollen in rechtlich verbindliche Bestimmungen umgesetzt werden, so dass die
Bürger sich darauf vor ihrem nationalen Richter berufen können. Die Feststellung der Qualitätsziele in rechtlich nicht verbindlichen Planungen – wie dies in
den Niederlanden geschieht – reicht also nicht aus.
2.3 Das Planungssystem im Wasserhaushaltsgesetz
Um zu einer mehr integralen Wasserbewirtschaftung zu gelangen, wurde in das
Wasserhaushaltsgesetz ein Planungssystem aufgenommen, das einen Zusammenhang schaffen soll zwischen den Planungen für verschiedene Verwaltungsniveaus
im Hinblick auf Qualität und Quantität sowohl des Grundwassers als auch der
Oberflächengewässer. Auf dem Niveau des Staates und der Provinzen gibt es
Planungen strategischer Art. Es betrifft eine Wasserhaushaltsnote, bzw. einen
provinzialen Wasserhaushaltsplan. Darüber hinaus kennt das Wasserhaushaltsgesetz Verwaltungspläne sowohl auf Staats-, als auch auf Provinzial- und Wasserverbandsniveau. Diese Verwaltungspläne sind operationeller Art. Es gibt jeweils
einen Verwaltungsplan für Staatsgewässer und einen Verwaltungsplan für die regionalen Gewässer. Letzterer wird von den Wasserverbänden aufgestellt. Die
Verwaltungspläne beziehen sich auf Oberflächengewässer. Die Provinz ist – wie
gesagt – zuständig für die Grundwasserquantität und -qualität. Der operationelle
Grundwasserverwaltungsplan wurde aufgenommen in den strategischen provinzialen Wasserhaushaltsplan. Alle Pläne, sowohl strategische als auch operationelle,
werden alle vier Jahre überarbeitet. Nach Inkrafttreten des Gesetzesentwurfs zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie findet eine Überarbeitung alle sechs Jahre
statt.
Die Pläne haben das Ziel, für die zuständige Behörde den Rahmen abzustecken,
innerhalb dessen sie ihre Maßnahmen ausführt. Dritten gegenüber gewähren die
Pläne Einsicht in die Art und Weise, wie die zuständige Behörde mit ihrer Zu9
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ständigkeit umzugehen gedenkt. Die Pläne sind damit von indikativer Art. Die
zuständige Behörde muss sowohl die eigenen Pläne als auch die Pläne höherer
Behörden berücksichtigen. Dritte können aus den Plänen keine unmittelbaren
Rechte ableiten. Sofern die zuständige Behörde von ihrem Verwaltungsplan abweicht, muss sie dies deutlich begründen.
2.4 Koordination mit weiteren Verwaltungszweigen
Die Pläne zur Bewirtschaftung der Wasserressourcen hängen verwaltungstechnisch stark zusammen mit anderen Plänen, die für die Umwelt auf anderen Gebieten der physischen Umwelt von Bedeutung sind: wie z.B. die Raumordnung
(verschiedene Noten und Pläne auf dem Gebiet der Raumordnung, oftmals auf
Grund des Raumordnungsgesetzes), die Umwelt (nationale, provinziale und
kommunale umweltpolitische Pläne, Kanalisationspläne, Abfallpläne, oftmals auf
Grund des Umweltmanagementgesetzes), Natur (naturpolitische Pläne auf Grund
des Naturschutzgesetzes) und Verkehr und Transport (Verkehrs- und Transportpläne auf Grund des Planungsgesetzes Verkehr und Transport). Auch in diesen
Verwaltungszweigen sind sowohl gesetzliche als auch nicht-gesetzliche Pläne zu
unterscheiden. Da all diese Pläne sich meistens auf dieselbe physische Umgebung
beziehen, müssen sie auf einander abgestimmt werden. Dies wird bei nichtgesetzlichen Plänen auf ganz unterschiedliche Weisen geschehen, abhängig von
den Bedürfnissen der verschiedenen Behörden. Für die gesetzlichen Pläne gibt es
jedoch zwei gesetzlich vorgesehene Abstimmungsmechanismen.
1.
Eine Abstimmung mit Planungsformen auf anderen Verwaltungsgebieten
wie Umwelt, Raumordnung, Verkehr und Transport ist garantiert durch eine
Abtimmungskonstruktion, die in der Literatur nach einem alten Kinderspiel
„Bockspringen“ genannt wird. Diese Konstruktion, die im Raumordnungsgesetz,
im Umweltmanagementgesetz, im Wasserhaushaltsgesetz und im Plangesetz Verkehr und Transport festgelegt ist, bedeutet, dass die Politik, so wie sie im letzten
Plan festgestellt wurde, maßgeblich ist, wenn in ihm Regelungen enthalten sind,
die verwandte Bereiche betreffen.10 Hiermit ist das Problem des Zusammenhanges jedoch nicht gelöst. Die Unterschiede im Verfahren des Zustandekommens
der Pläne und die rechtliche Bedeutung des Planungsinhalts machen das ‘Bockspringen’ zu einer lückenhaften Abstimmungsmethode. Evaluationen zeigen ausßerdem, dass diese Konstruktion in der Praxis auch inhaltlich nicht gut funktioniert. Es hat sich herausgestellt, dass beim Festsetzen eines Planes viel zu wenig
Rücksicht genommen wird auf dessen Bedeutung für angrenzende politische Bereiche.11
2.
Durch das Umweltmanagementgesetz wurde eine obligatorische Auswirkung der gesetzlichen Umwelgütestandards und Pläne der Umweltpolitik gewährleistet. Diese Verpflichtung gilt für Entscheidungen auf Grund einiger Gesetze, die in einer Beilage des Umweltmanagementgesetzes genannt sind.
10

11

Vgl. dazu Peter van Buuren, in: Meinhard Schröder, Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 1992,
S. 216-218.
Vgl. Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, Meer doelmatigheid in de provinciale milieubeleidsplanning, Den Haag 1997 und Provinciale omgevingsplanning, ECWM 2003/13, Den Haag 2003.
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3. Flussgebietseinheiten und die zuständige Behörde
Nach dieser Übersicht über einige Aspekte des niederländischen Wasser- und
Umweltrechts können wir die Aufmerksamkeit nun auf die Umsetzung richten.
Zur Umsetzung der Richtlinie werden die Niederlande aufgeteilt in 4 Einzugsgebiete, das der Ems, des Rheins, der Maas und der Schelde. Um dies im niederländischen Gesetzessystem zu verankern, wird ein neuer Artikel 2a in das Wasserhaushaltsgesetz aufgenommen. Die Grenzen der Einzugsgebiete werden festgesetzt durch Rechtsverordnung auf Grund von Artikel 2a Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes.12 Alle vier Einzugsgebiete werden auf Grund von Artikel 3
Abs. 3 der Rahmenrichtlinie auch den internationalen Flussgebietseinheiten zugewiesen. Die Niederlande haben also keine nationalen Flussgebietseinheiten.
Auch das Grundwasser und die Küstengewässer werden den internationalen Gebietseinheiten zugeteilt.
Im Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Richtlinie hat man sich dafür entschieden, an der bestehenden verwaltungsorganisatorischen Einteilung in den Niederlanden nichts zu ändern. Die vier Pläne zur Bewirtschaftung von Einzugsgebieten
werden auf Grund des Wasserhaushaltsgesetzes in die nationale Wasserhaushaltsnote aufgenommen. Der Minister für Verkehr und Wasserwirtschaft wird als koordinierende Autorität, sowohl auf internationalem als auch auf nationalem Niveau, angewiesen.
Die Einteilung in Einzugsgebiete verläuft mitten durch die niederländische verwaltungstechnische Einteilung hindurch. Einige Provinzen und Wasserverbände
liegen in mehr als einer Flussgebietseinheit und umgekehrt erstreckt sich eine
Flussgebietseinheit auf das Grundgebiet mehrerer Provinzen und Wasserverbände. Dies bedeutet, dass z.B. für das Einzugsgebiet des Rheins 7 Direktionen von
„Rijkswaterstaat“ (dies sind die regionalen behördlichen Dienste des Ministeriums für Verkehr und Wasserwirtschaft in der Provinz), 11 Provinzen, und 15
Wasserverbände zusammenarbeiten müssen; hierbei sind die Gemeinden noch
nicht berücksichtigt.13 Hinzu kommt noch die nötige Abstimmung mit anderen
Verwaltungszweigen wie z.B. Umwelt, Natur, Raumordnung, Landwirtschaft,
Verkehr und Transport. Eine gute Abstimmung verschiedener zu treffender Entscheidungen wird zwischen den betroffenen Verwaltungsorganen viel Rücksprache verlangen. Wir vermerken dabei, dass das Gelingen dieser Rücksprache ausschlaggebend ist für die Frage, ob den Verpflichtungen aus der Richtlinie im materiellen Sinne nachgekommen werden kann.
Im neuen Artikel 2b des Wasserhaushaltsgesetzes wird klargestellt, dass der Minister für Verkehr und Wasserwirtschaft die zuständige Instanz ist, die der Europäischen Kommission die obligatorischen Informationen und Berichte liefern wird.
Jetzt, da die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der niederländischen Wasserbewirtschaftung über viele zuständigen Behörden verteilt sind, gewährleistet
eben dieser Artikel 2b, dass dem Minister die benötigten Informationen zur Ver12

13
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fügung stehen. Die Provinzen, Wasserverbände und Gemeinde erstellen die Analysen und Beurteilungen, die gemäß Artikel 5 der Richtlinie benötigt werden.
Sie haben dem Minister sowohl die Daten, die mit ihrem Anteil des Wasserhaushaltes in einer Flussgebietseinheit in Zusammenhang stehen, als auch die Daten,
die benötigt werden, um in dieser Flussgebietseinheit die Verpflichtungen aus der
Wasserrahmenrichtlinie zu befolgen, zur Verfügung zu stellen. Die Ausführung
der Rahmenrichtlinie liegt hiermit in einer gemeinsamen Verantwortung, die
eine intensive verwaltungstechnische Zusammenarbeit verlangt. Nur wenn diese
Zusammenarbeit sehr gut ist, können die ehrgeizigen Ziele der Rahmenrichtlinie
erfüllt werden.
4. Planverpflichtungen
Der Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet wird aller Erwartung nach ein
umfangreiches Dokument sein, da es hauptsächlich Beiträge aus dezentralisierten
Niveaus bündelt und zusammenfasst. Dabei sieht die Rahmenrichtlinie eine
schwere Vorbereitungsprozedur vor. Aus dem Grund wird der Einzugsgebietsplan, oder jedenfalls der niederländische Teil eines internationalen Einzugsgebietsplans, ganz in die Wasserhaushaltsnote aufgenommen. Der Inhalt des Einzugsgebietsplans wird also nicht auf die verschiedenen Pläne, die auf Grund des
Wasserhaushaltgetzes erlassen werden müssen, verteilt. Vielmehr wird es sich bei
dem Plan inhaltlich um ein Product der Zusammenarbeit aller beteiligten Instanzen handeln, wobei die Beiträge in erheblichem Maße aus dezentralisierten Niveaus kommen müssen.
Die Planverpflichtungen aus der Rahmenrichtlinie werden in den Niederlanden
in dem Wasserhaushaltsgesetz umgesetzt. Das Wasserhaushaltsgesetz betrifft, - wie
in 2.1 und 2.3 erwähnt -, die Versorgung des Wasserhaushaltes. Unter den Begriff “Wasserhaushalt” werden in Zukunft jedenfalls auch die Maßnahmen fallen,
die die Rahmenrichtlinie für “den guten Zustand des Wassers” für nötig erachtet.
Dieser gute Zustand umfasst sowohl ökologische als auch chemische und quantitative Elemente.
Die Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz sehen in erster Linie die Umsetzung
des Ansatzes der Einzugsgebiete in die verschiedenen Pläne vor. Das Kapitel über
die Wasserhaushaltspläne wird im beabsichtigten Ansatz verschiedene Teile der
Rahmenrichtlinie umfassen:
a. das Maßnahmenprogramm für den niederländischen Teil, dessen Inhalt auf die
verschiedenen gesetzlichen Pläne verteilt wird. Dies schließt an die bestehenden
Zuständigkeiten der verschiedenen zuständigen Behörden an;
b. der niederländische Beitrag zu einem internationalen Einzugsgebietsplan. Falls
kein internationaler Plan zu Stande kommt, wird in die (nationale) Wasserhaushaltsnote für jeden “Distrikt” ein nationaler Einzugsgebietsplan aufgenommen;
c. die Anweisung von wasserhaushaltlichen Systemen oder Teilen hiervon als
künstliche oder erheblich veränderte Wasserkörper in den Verwaltungsplänen des
Staates und der Wasserverbände, sowie der provinzialen Pläne.
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Abweichend vom momentan geltenden Planungssystem werden, neben den
Hauptlinien der staatlichen Wasserhaushaltspolitik, auch die Einzugsgebietspläne
oder der Beitrag für die internationalen Einzugsgebietspläne in Bezug auf die nationalen Teile der Einzugsgebiete in die nationale Wasserhaushaltsnote aufgenommen. Beim Festsetzen der Note wird bei jedem der gemeinten Teile der
Einzugsgebiete Rücksicht genommen auf den jeweiligen internationalen Bewirtschaftungsplan von Einzugsgebieten, bzw. wird diesem Plan Rechnung getragen,
sofern dies aus ihm hervorgeht. Neben der ‘Darstellung der allgemeinen Art und
des Umfangs der Maßnahmen und Anlagen, die im Hinblick auf Entwicklung,
Auswirkung und Schutz nötig sind’, werden auch die ‘von Artikel 11 der Wasserrahmenrichtlinie gemeinten Maßnahmen’, soweit sie auf die Flussgebietseinheiten anwendbar sind, in die Wasserhaushaltsnote aufgenommen. Ähnliche Regelungen werden für sämtliche Pläne, die gemäß des Wasserhaushaltsgesetzes
festgesetzt werden, getroffen, so dass jede Maßnahme in gerade den Plan aufgenommen wird, der hierzu am besten passt (siehe Artikel 3, 5, 7 und 9 des Wasserhaushaltsgesetzes).
Dies bedeutet, dass die Pläne für die Bewirtschaftung der Einzugsgebiete für die
vier Einzugsgebiete in die Wasserhaushaltsnote aufgenommen werden. Was nun
genau Inhalt des Planes zur Bewirtschaftung der Einzugsgebiete werden soll, wird
unmittelbar aus der Rahmenrichtlinie hergeleitet. Das Wasserhaushaltsgesetz bestimmt hierzu im zukünftigen Artikel 3 Abs. 4: ‘Ein Plan zur Bewirtschaftung der
Einzugsgebiete umfasst die Informationen, die gemäß der Beilage VII der Rahmenrichtlinie hierin aufgenommen werden müssen’. Die Geltungsdauer aller
Pläne wird von nun an sechs Jahre betragen.
5. Umweltziele
Die Wasserrahmenrichtlinie hat besonders ehrgeizige Umweltziele. Alle Ziele der
jetzigen Wasserrichtlinien werden beibehalten und sogar verschärft. Wenn diesen
Wasserqualitätsanforderungen für prioritäre Stoffe entsprochen wird, entspricht
das Wasser dem erforderlichen guten chemischen Zustand. Die Rahmenrichtlinie
geht aber weiter. Sie führt ein neues Ziel ein: den guten Zustand, der nicht nur aus
einem guten chemischen Zustand, sondern auch aus einem guten ökologischen Zustand besteht.
Diese ökologischen Ziele sind für unser Land eine Neuigkeit. Sie verlangen, dass
alle Gewässer die Anforderung erfüllen, dass ein gesundes Öko-System besteht,
das nahezu identisch ist mit dem natürlichen, noch nicht verschmutzten und
durch menschliche Eingriffe belasteten Zustand der Gewässer. Dies wird für die
Niederlande keine einfache Aufgabe sein. Es gibt bei uns nicht mehr so viele
Gewässer, die noch nahezu in einem sauberen natürlichen Zustand sind. Vor allem die landwirtschaftlichen Organisationen haben daher besorgt reagiert. Sie
befürchten, dass ein großer Teil des Ackerlandes verschwinden muss.
Jetzt führt die Rahmenrichtlinie neben Gewässern wie Seen, Flüsse, Küstengewässer und Übergangsgewässer auch eine Kategorie „künstliche oder erheblich
veränderte Wasserkörper“ ein. Die Anforderungen im Hinblick auf die ökologischen Ziele sind hier etwas gelockert. Die chemischen Ziele gelten für àlle Ge328
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wässer: auch für alle Gräben und Stadtgewässer. In der niederländischen Debatte
wurde ein großzügiger Gebrauch dieser Ausnahmeregelungen befürwortet. Denn
ist nicht nahezu das ganze niederländische Wassersystem künstlich, weil es durch
Menschen angelegt oder beeinflusst ist?14 Nach unserer Ansicht ist dies aber eine
leichtsinnige Interpretation der Richtlinie. Außerdem sollte auch die ökologische
Qualität der künstlichen oder erheblich veränderten Wasserkörper wenn möglich
den natürlichen Stand erreichen. Eine Berufung auf die Ausnahmeregelungen ist,
sogar wenn diese anwendbar sein sollten, nur eine kurzfristige Lösung.
Daneben sind die Ambitionen bezüglich der nationalen Qualitätsanforderungen
für die übrigen Stoffe (vergleiche die alte Liste II - Stoffe in der Richtlinie
76/464) außerordentlich gering. Das Ambitionsniveau reicht nicht weiter als eine
Stand-still-Zielsetzung für das Jahr 2027. Man macht also im Voraus von allen
möglichen Ausnahmeregelungen von Artikel 4 der Richtlinie Gebrauch.
Die gesetzliche Regelung für Umweltqütestandards findet sich im 5. Kapitel des
Umweltmanagementgesetzes. Hierin werden die Umweltziele des Artikel 4 der
Rahmenrichtlinie umgesetzt. Sie müssen in Ausführungsmaßnahmen festgelegt
werden; dies kann sowohl in Rechtsverordnungen des Staates als auch in provinzialen Umweltverordnungen geschehen.
Eine Änderung des Umweltmanagementgesetzes ist erforderlich, um den guten
ökologischen Zustand pro Wassertyp und die ‘stand-still-Klauseln’ in die Ausführungsmaßnahmen aufnehmen zu können. Mit der Umsetzung der Umweltqualitätsziele in das Umweltmanagementgesetz wird eine der Kernverpflichtungen der
Rahmenrichtlinie erfüllt. Denn hierdurch wird der endgültig zu erreichende
“gute Zustand” der Gewässer definiert. Im Umweltmanagementgesetz werden
außerdem einige Verpflichtungen auf dem Gebiet des Monitoring von Oberflächengewässern und Grundwasservorkommen umgesetzt (Artikel 5.3 Abs. 3 des
Umweltmanagementgesetzes), so wie die Registrierung von Schutzgebieten (Artikel 12.11 des Umweltmanagementgesetzes).
Auf Grund des 5. Kapitels des Umweltmanagementgesetzes können Umweltqütestandards im Interesse des Umweltschutzes festgesetzt werden. Unter anderem
wird diesem Kapitel ein neuer Artikel 5.2b hinzugefügt, der die Möglichkeit einer Zusammenführung bietet, zwischen einer Rechtsverordnung des Staates und
provinzialen Regelungen zur Umsetzung der national geltenden, nach Wassertyp
differenzierenden Qualitätsanforderungen, die gemäß der Rahmenrichtlinie festgestellt werden müssen. Man hat sich für diese rechtliche Konstruktion entschieden, um dem Unterschied zwischen den Normen für (prioritäre) Stoffe und den
ökologischen Umweltzielen, die an die Wassertypen anknüpfen, gerecht zu werden.
Soweit möglich wird der gute ökologische Zustand gemäß den Vorschriften der
Rahmenrichtlinie in Form generischer, nach Typ der Oberflächengewässer differenzierender Qualitätsanforderungen durch eine allgemeine Verwaltungsmaßnahme auf Grund von Artikel 5.2b in Verbindung mit Artikel 5.1 des Umweltmanagementgesetzes festgesetzt. In Anbetracht der Tatsache jedoch, dass der
14

So die Staatssekretärin für Verkehr und Wasserwirtschaft, Melanie Schultz van Haegen, Staatscourant
17. März 2004.
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ökologische Zustand der Oberflächengewässer sich in einigen Fällen auf Wassertypen oder Naturschutzgebiete bezieht, die lediglich auf regionalem Niveau vorkommen, besteht für diese Fälle die Möglichkeit, die Provinzen zu beauftragen
mit der Ermittlung des guten ökologischen Zustandes in Form von Grenzwerten
aus provinzialen Umweltsverordnungen über Artikel 5.2b in Verbindung mit
Artikel 5.5 des Umweltmanagementgesetzes. Für erheblich veränderte oder
künstliche Oberflächenwasserkörper kann das gute ökologische Potenzial auf entsprechende Weise auf nationalem oder provinzialem Niveau bestimmt werden.
Die Rahmenrichtlinie regelt des weiteren das Zustandekommen der chemischen
Wasserqualitätsanforderungen für prioritäre Stoffe. In Prinzip sind die Anforderungen für alle Oberflächengewässer gleich, was bedeutet, dass der sich daraus
ergebende gute chemische Zustand eine generische Wasserqualitätsanforderung
betrifft. Der gute chemische Zustand wird darum gemäß des neuen Artikels 5.2b
in Verbindung mit Artikel 5.1 des Umweltmanagementgesetzes geregelt durch
eine Rechtsverordnung.
Es wird nicht einfach sein, alle Anforderungen aus der Richtlinie zu erfüllen. Es
fragt sich, ob die Niederlande den Anforderungen an die prioritären Stoffe rechtzeitig entsprechen können. Vor allem das Erfüllen der Forderung eines guten
ökologischen Zustandes ist eine schwere Aufgabe. Diese Forderungen können
nicht erfüllt werden, indem man lediglich bestehende Mittel wie die Begrenzung
von Emissionen in den Genehmigungen oder Rechtsverordungen einsetzt.
Schwerpunktmäßig wird man sich an der Qualitätsanforderungen orientieren,
wofür man sich in den Niederlanden bisher nicht großartig interessiert hat.15 Dies
erfordert auch einen viel umfangreicheren Einsatz der rechtlichen und verwaltungstechnischen Mittel. Die Rahmenrichtlinie spricht dann auch von einer
kombinierten Ansatz.
So können Ziele lediglich erreicht werden, indem viele faktische Verwaltungsmaßnahmen getroffen werden, wie z.B. natürlicher Uferschutz, natürlicher
Schutz des Wasserstands, das „Wiedermäandern“ von früher kanalisierten Wasserläufen usw. Damit alle Gewässer dem geforderten guten chemischen Zustand
entsprechen können, ist ein weitergehender Einsatz von Mitteln aus anderen politischen Bereichen absolut erforderlich. Namentlich die Verschmutzung durch
diffuse Quellen erfordert eine Anpassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und (Tier)Heilmitteln, einen anderen Gebrauch von Baumaterialien, eine
strengere Agrarpolitik – auch bezüglich der Verunreinigung durch Düngemittel.
Eine intensive Koordination und Abstimmung wird nicht nur innerhalb der
Wasserpolitik selbst erforderlich sein. Vielmehr muss auch eine Zusammenarbeit
und Abstimmung mit der Umwelt-, Raumordnungs-, Landwirtschafts-, Verkehrs-, Transport- und Productpolitik stattfinden. Dies ist natürlich leichter gesagt als getan. Damit überhaupt ein Erfolg erreicht werden kann, sind wesentliche Änderungen erforderlich. So wirken sich Umweltqütestandards z.B. nicht
direkt auf die Entscheidungen über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die
Productpolitik oder die Bau(material) vorschriften aus.
15
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Vgl. H.F.M.W. van Rijswick,(Fn. 3), S. 18-20 und 127 und J. Spaans und F.C.M.A. Michiels, De
waarde(n) van milieukwaliteitsnormen, Den Haag 2001.
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6. Ergebnis
Eine angemessene Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist für die Niederlande
keine einfache Aufgabe. Dies wird wahrscheinlich in vielen anderen Mitgliedstaaten auch der Fall sein. Eine schwere Aufgabe kann jedoch auch eine sinnvolle
Herausforderung darstellen. Die Rahmenrichtlinie kann auf dem Weg zu einem
dauerhaften Schutz der aquatischen Ökosysteme einen wichtigen Impuls geben.
Die Umsetzung trägt auch zu einer Verbesserung des niederländischen Wasserund Umweltrechts bei. Positive Elemente der Umsetzung sind die nun gesetzlich
festgelegten Qualitätsziele, die Verschärfung des stand-still-Prinzips und eine größere Aufmerksamkeit für die Beziehung zwischen Emissionsbegrenzung und dem
Qualitätsorientierung. Dies waren Themen, die in der Umsetzung der ‘alten’
Wasserrichtlinien in den Niederlanden zu kurz kamen. Es verdient Anerkennung, dass diese Lücken nun ausgefüllt werden.
Bei der Umsetzungsart ist jedoch noch einiges anzumerken. In den Niederlanden
hat man sich entschieden für eine ‘strikte’ Umsetzung der Richtlinie. Die Wasserrahmenrichtlinie wird möglichst weitgehend durch Einzelbestimmungen in
die bestehende Gesetzgebung eingeführt. Lediglich im Wasserhaushaltsgesetz und
im Umweltmanagementgesetz werden einige Änderungen vorgenommen. Mit
dieser minimalistischen Art der Umsetzung sind wir nicht glücklich.
Es kommen Zweifel auf, ob ein über so viele verschiedene Gesetze verteiltes Instrumentarium überhaupt den Verpflichtungen und Zielsetzungen der Richtlinie
gerecht werden kann. Diese Zweifel entstehen einerseits auf Grund des beschränkten Umfangs des Gesetzesentwurfs zur Umsetzung der Richtlinie und
andererseits auf Grund der nicht besonders klaren Abstimmungs- und Koordinationsbestimmungen für die Flussgebietseinheiten. Auch die Art, auf welche die
externe Integration, die Abstimmung mit anderen Verwaltungsgebieten wie
Umwelt, Natur, Raumordnung und Landwirtschaft stattfinden soll, ruft Fragezeichen hervor. Umweltqütestandards wirken sich nicht direkt bei der Entscheidung
der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln oder in der Productpolitik aus. In vielen Fällen ist es an sich möglich, bei Ausführungsbeschlüssen die Forderungen der
Wasserrahmenrichtlinie zu berücksichtigen. Eine explizite gesetzliche Verpflichtung dazu fehlt jedoch. Dadurch werden die Probleme zu sehr auf die Verwaltungspraxis verschoben. So werden Gemeinden im Bereich der Raumordnung
z.B. bei der Festsetzung von Bauleitplänen die Richtlinie berücksichtigen müssen. Ein nicht zu unterschätzendes Problem hierbei ist, dass viele bestehende Pläne sehr veraltet sind. Art. 44 des Wohnungsbaugesetzes regelt die Prüfungsgründe bei der Beurteilung von Baugenehmigungen umfassend. Suggestiv werden so
falsche Erwartungen bei denen, die eine Genehmigung beantragen, geweckt. In
Zukunft wird, soweit nötig, auch an Hand der Rahmenrichtlinie eine Prüfung
stattfinden müssen, es sei denn, die Materie wird bereits durch andere gesetzliche
Regelungen umfassend behandelt. Es wäre besser gewesen, wenn man in Art. 44
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den „Widerspruch zur Rahmenrichtlinie“ explizit als zusätzlichen Grund für die
Verweigerung einer Baugenehmigung in das Gesetz aufgenommen hätte.16
Für unglücklich halten wir auch, dass in der noch laufenden Debatte über die
Umsetzung ein ausweichendes Verhalten zu spüren ist. Auch von offizieller Seite
hat man sich dafür ausgesprochen, großzügig Gebrauch zu machen von den Ausnahmeregelungen in der Richtlinie, da große Teile des niederländischen Wassersystems künstlich seien, weil es durch den Menschen angelegt oder beeinflusst
sei. Es wird auch die Frage gestellt, in wieweit Möglichkeiten bestehen, neben
den in der Richtlinie genannten Ausnahmen, nìcht im Jahre 2015 dem geforderten guten Zustand der Gewässer zu entsprechen. Mit anderen Worten: Müssen
die Umweltziele beschrieben werden als knallharte Ergebnis- oder als Bemühungsverpflichtungen, Verpflichtungen, wobei man nur danach streben muss,
ihnen zu entsprechen, die jedoch nicht völlig verbindlich sind. Was den guten
chemischen Zustand betrifft, so trifft diese Darlegung jedenfalls nicht zu: Die
Qualitätsanforderungen aus den verschiedenen vorhandenen Richtlinien werden
zur Zeit vom EuGH bereits als Ergebnisverpflichtungen definiert, als solche Verpflichtungen also, denen – notfalls durch faktische Verwaltungsmaßnahmen -,
entsprochen werden mùss. Was die Gewässer in Schutzgebieten angeht, lässt die
Rahmenrichtlinie hierüber auch keine Undeutlichkeit zu: Der gute Zustand
mùss erreicht werden. Der Spielraum könnte höchstens in dem guten ökologischen Zustand und dem guten Zustand des Grundwassers liegen. Hierbei berufen
die Niederlande sich auf die Absichten während der Verhandlungen über die
Richtlinie. Für besonders stark halten wir dieses Argument jedoch nicht. In der
Regel ist dies ein Argument, worum sich der EuGH sich nicht groß kümmert,
weil seine Urteile meist auf dem Text der Richtlinien basieren. Bedeutungsvoll
erscheint uns auch, dass Deutschland17, genauso wie Flandern übrigens18 bei seiner Umsetzung éine Entscheidung trifft: Alle Umweltziele aus der Rahmenrichtlinie sind Ergebnisverpflichtungen. Wir gehen davon aus, dass die Rahmenrichtlinie Ergebnisverpflichtungen beinhaltet. Dieses Verständnis legen wir so aus, dass
es, bis auf die Ausnahmen, die die Richtlinie ausdrücklich nennt, keine Möglichkeiten gibt, den Verpflichtungen bis zum Jahre 2015 nicht nachzukommen.
Desweiteren besteht die Tendenz, einige Entscheidungen hinauszuschieben. Der
Plan zur Bewirtschaftung von Einzugsgebieten und das Maßnahmenprogramm
müssen erst 2009 zu Stande gekommen sein und die Umweltziele und Normen
der Richtlinie müssen erst spätestens 2015 erfüllt sein. Zu unrecht wird hieraus
mancherorts der Schluss gezogen, dass noch viel Zeit bleibt. Zur Not könne später noch so manche Änderung in der Verwaltungspraxis oder in der Gesetzgebung angebracht werden. Dies halten wir für eine falsche Vorgehensweise. Wer
solch ehrgeizige Ziele zu verwirklichen hat, muss einsehen, dass die Zukunft bereits jetzt begonnen hat. Wir müssen also die Aufgabe, die vor uns liegt, anpa16
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Vgl. näher A.A. Freriks, Th. Peters, J. Robbe und J.M. Verschuuren, De invloed van het Europees
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Vgl. H.F.M.W. van Rijswick (Hrsg.), The Waterframework Directive, Implementation in Germany
and the Netherlands, Utrecht 2003.
Vgl. F. Maes und L. Lavrijsen (Hrsgg.), Integraal Waterbeleid in Vlaanderen en in Nederland, Brugge
2003.
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cken. Wir zitieren nochmals die Staatssekretärin für Verkehr und Wasserwirtschaft, jedoch jetzt mit einer Äußerung, die uns besser gefällt. ‘Die Rahmenrichtlinie bietet die Chance, einen Fortschritt bei der Ordnung unseres Wassersystems zu verbuchen. So können wir dazu beitragen, dass die Niederlande sicher
und bewohnbar werden.’ Die Ausführung der Rahmenrichtlinie findet sie: ‘Ein
hartes Stück Arbeit, aber eine schöne Herausforderung’.19

19

Melanie Schultz van Haegen, De Kaderrichtlijn Water: een zware klus, een mooie uitdaging, Het
Waterschap 2003, S. 11.
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Hoofdstuk 5

Ruimte en milieu

5.1 Coördinatie bouw- en milieuvergunning
(1992)
Met de komst van de Wet milieubeheer, zie daarover Hordijk in M en R 1991
p. 513, kan ook de coördinatieregeling voor de bouw- en milieuvergunning in
werking treden. Het gaat daarbij om een kwestie waarover in ons land al enkele
decennia wordt gediscussieerd. Vier jaar geleden wijdde ik er in dit blad al eens
een korte beschouwing aan (M en R 1988 p. 85). Op dat moment was in de
toen in voorbereiding zijnde Woningwet een aanvankelijk opgenomen coördinatieregeling verwijderd. Nu er in de nieuwe Woningwet en de Wet milieubeheer
toch een coördinatieregeling is opgenomen is er aanleiding om eens te bekijken
of de nieuwe regeling aan de bestaande knelpunten een einde maakt.
In gevallen waarin zowel een bouw- als een milieuvergunning zijn vereist wordt
vaak, vooruitlopend op het verkrijgen van een milieuvergunning, op basis van
een verleende bouwvergunning al niet de bouw begonnen. Hoewel het bouwen
door het nog ontbreken van de vereiste milieuvergunning strikt genomen niet
toelaatbaar is ontstaan daardoor in de praktijk bij het beoordelen van de aanvraag
om een milieuvergunning fait-accompli-situaties. Wanneer de bouwvergunning
aan de milieuvergunning vooraf gaat kan de inhoudelijke afstemming van de vergunning bovendien te wensen overlaten. De bouwvergunning wordt immers al
afgegeven op een moment waarop nog niet bekend is welke bouwkundige consequenties de voorschriften uit de milieu vergunning zullen hebben.
De coördinatieregeling komt heel gecomprimeerd samengevat op het volgende
neer. Indien voor het bouwen tevens een milieuvergunning is vereist en er niet
al eerder een aanvraag om een milieuvergunning is ingediend, moeten de aanvragen om beide vergunningen gelijktijdig worden ingediend. De beslissing op de
aanvraag om de bouwvergunning wordt, indien er geen grond is de vergunning
te weigeren, aangehouden totdat de beschikking over de milieuvergunning is
gegeven (art. 52 Woningwet). Indien tegen de ontwerp-beschikking bezwaren
zijn ingediend of de definitieve beschikking afwijkt van het ontwerp eindigt de
aanhoudingsplicht nadat de beschikking een maand ter inzage heeft gelegen.
Wanneer binnen die maand een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening
wordt ingediend duurt de aanhoudingsplicht totdat op dat verzoek is beslist.
Hoewel deze ingewikkelde coördinatieregeling een verbetering is ten opzichte
van de huidige situatie kent zij nogal wat zwakke plekken. Zo geldt er geen aanhoudingsplicht wanneer het bouwen niet samenvalt met het oprichten van de
inrichting. Fait-accompli-situaties bijv. kunnen ontstaan doordat dat na afwijzing
van een schorsingsverzoek de beschikking tot verlening van de milieuvergunning
in beroep alsnog wordt vernietigd, terwijl inmiddels op basis van de bouwvergunning is gebouwd. Verder zal de bouwvergunning na de beëindiging van de
aanhouding moeten worden verleend. Weliswaar kunnen burgemeester en wethouders indien de milieuvergunning bouwtechnische consequenties heeft voor
het bouwplan, de aanvrager van de bouwvergunning in de gelegenheid stellen
om de ingediende aanvraag te wijzigen, maar als de betrokkene daar niet voor
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voelt wordt de door hem aangevraagde bouwvergunning van rechtswege verleend.
Die zwakke plekken worden veroorzaakt door het compromiskarakter van de
regeling. Enerzijds heeft men extra lasten voor bouwers en verlenging van procedures willen voorkomen, anderzijds heeft men de positie van derden-belanghebbenden zoveel mogelijk willen waarborgen. Verder heeft men niet willen
tornen aan het bestaande limitatief-imperatieve karakter van de bouwvergunning.
Op zichzelf is dat te begrijpen. De praktijk zal nu echter moeten uitwijzen of de
regeling nog voldoende probleemoplossend vermogen heeft. Indien dat in te beperkte mate het geval mocht blijken te zijn zal de regeling alsnog moeten worden
bijgesteld. Suggesties daartoe zijn in de jarenlange discussie over dit onderwerp
voldoende gedaan.
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5.2 Zal de ruimtelijke ordening
van kleur gaan verschieten?
(2002)
Een nieuwe lente, een nieuw geluid?
1. Het voorontwerp voor een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)
vind ik in veel opzichten een verfrissend document. Er is geprobeerd een goed
stelsel op te bouwen, waarbij niet bij voorbaat van het bestaande systeem is uitgegaan. Het laten vervallen van een groot aantal instrumenten en procedures kan
aantrekkelijke kanten hebben. Ook de verruiming van de doelstelling van de wet
spreekt aan. Het voorontwerp is vanuit ambachtelijk oogpunt een knap werkstuk
en dat mag in een tijd waarin de waardering voor de overheid niet zijn hoogtijdagen beleeft, wel eens met nadruk worden gezegd.
Waardering voor de aanpak in het voorontwerp betekent natuurlijk nog niet dat
men het met alle elementen daaruit eens hoeft te zijn.1 Er is tevens nog niet mee
gezegd dat de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening ook bezien vanuit de bescherming van het milieu moet worden verwelkomd, de vraag waarover wij
vanmiddag tijdens deze bijeenkomst spreken. In hun zeer gedegen inleidingen
zijn beide sprekers vrij enthousiast over de mogelijkheden die de herziene Wro
zou kunnen bieden. Janssen meent zonder meer dat de wet van kleur zal veranderen door de verbreding van de reikwijdte. Goedhart ziet mogelijkheden, maar
is bezorgd vanwege het wegvallen van enkele bestaande instrumenten en wil onder meer het vaststellen van de in het voorontwerp geïntroduceerde facultatieve
structuurvisies verplicht stellen. Bij beide inleidingen plaats ik hierna een korte
kanttekening. Ik begin echter met een algemeen punt.
2. De huidige Wet op de ruimtelijke ordening (de Wro) kan in potentie al een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu leveren.2 Vooral het bestemmingsplan kan daarbij een nuttig instrument zijn. Het plan kan bijvoorbeeld
ecologisch waardevolle gebieden beschermen en ervoor zorgen dat milieugevoelige en milieubelastende bestemmingen worden gescheiden. Door middel van
gebruiksvoorschriften kunnen bovendien beperkingen aan het gebruik van de
grond worden gesteld, opdat een milieugevoelig gebied wordt beschermd.

1

2

Zie onder meer de bijdragen van P.J.J. van Buuren, 'Het bestemmingsplan onder de nieuwe Wro',
Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2001, p. 158-161 en 'De fundamentele herziening van de Wet op
de ruimtelijke ordening', BR 2002, 109-114, alsmede H.J.A.M. van Geest, 'Een bestemmingsplan
voor het milieu?', Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2001, p. 162-166, die naast waardering nogal wat
kritische punten bevatten. Veel kritische noten worden ook gekraakt in een verslag van een vergadering van de Vereniging voor Bouwrecht over dit onderwerp, 'De fundamentele herziening van de
Wro', BR 2002, p. 279-296 (met bijdragen van A.A.J. De Gier, M.B.Ph. Geeraedts, A.G. Bregman
en I.P. Sievers).
Zie daarvoor al de dissertatie van F.P.J.M. Otten, 'Ruimtelijke Ordening en milieubeheer', Den Haag
1980.
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Veel hangt echter af van de afwegingen die worden gemaakt bij de vaststelling
van een bestemmingsplan. In de ruimtelijke ordening worden nu eenmaal altijd
allerlei belangen tegen elkaar afgewogen. De mate van de bescherming van het
milieu wordt door de uitkomst van die afweging bepaald. Het is dus goed mogelijk dat een ander belang prevaleert en het milieubelang het onderspit delft. Gelukkig zijn er ook gevallen waar het omgekeerde zich voordoet. Bekend is het
KB Lochem uit 1996 waarin de Kroon het noodzakelijk achtte dat naast de milieuwetgeving het bestemmingsplan werd gebruikt om de verzuring terug te dringen.3 Tijdens onze ledenvergadering over het rapport van de Commissie-Oosting
noemde inleider Van Geest deze casus als voorbeeld van een plan waarin het milieu een prominente rol speelde.4 Hij herinnerde echter ook aan de commoties5
die daardoor ontstond. Dat illustreert nog eens dat het kennelijk niet vanzelf
spreekt dat het milieubelang in bestemmingplannen veel gewicht in de schaal
legt.6
Ook binnen het kader van de huidige wet is er dus al heel veel mogelijk maar er
zijn geen garanties dat milieubelangen ook daadwerkelijk worden beschermd. De
mate van de bescherming die de nieuwe wet biedt mag dus niet op voorhand te
hoog worden ingeschat. Doorslaggevend zal ook in het nieuwe bestel zijn of er
anders met de mogelijkheden van de wet zal worden omgesprongen. Daar is inderdaad, zoals Goedhart zegt, iets als een cultuuromslag, voor nodig.
De bredere reikwijdte van de wet
3. Gelukkig is het niet zo dat er na matige resultaten in het verleden geen verbetering in de toekomst mogelijk is. Bovendien lijkt de nieuwe Wro extra mogelijkheden te bieden. Laten we daar eens naar gaan kijken.
Janssen zegt dat de ruimtelijke ordening in het nieuwe stelsel meer in de sleutel
van het bevorderen van een duurzame leefomgeving zal worden geplaatst. In de
considerans van de wet, waar sprake is van het stellen van regels ter bevordering
van 'de ruimtelijke kwaliteit', wordt duurzaamheid als doelstelling niet met name
genoemd.
Hij verwijst naar enkele passages in de memorie van toelichting waaruit zou blijken dat ruimtelijk ordeningsbeleid nauw verbonden is met duurzame ontwikkeling. Een aan het voorontwerp voorafgaande versie die ik in mei 2001 heb mogen lezen, bevatte als mededoelstelling van de wet 'de duurzaamheid van de
leefomgeving'.
3
4

5
6
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KB 11 maart 1996, Men R 1997, nr. 8 m.nt. Van Geest.
H.J.A.M. van Geest, 'Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: it takes two to tango', in: M. Oosting,
H.J.A.M. van Geest en M.A. Robesin, 'Omgaan met risico's in milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht',
Publicatiereeks VMR 2001-6, Den Haag, Boom Juridische uitgevers 2001, p. 27-28.
M.E. Groenewold, 'KB-buitengebied van Lochem; even wat 'recht' zetten', BR 1996, p. 891-894.
De in opdracht van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer door het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg recentelijk verrichte studie, De onbekende groene kant
van de Wet milieubeheer, hoofdstukken 4 en 8, ECWM 2002/8, Den Haag 2002, illustreert dit voor
de rol die de ruimtelijke ordening bij de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten
vervult.
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Het is jammer dat dit veel duidelijkere en meer richtinggevende criterium later is
geschrapt.
Dit punt komt op scherp te staan als de reikwijdte van het bestemmingsplan aan
de orde komt. Volgens Janssen krijgt het bestemmingsplan een bredere reikwijdte
en kunnen er verdergaande bestemmingsplanvoorschriften worden gesteld. De
tekst van het voorontwerp geeft echter maar weinig aanknopingspunten hiervoor. Dat blijkt uit artikel 3.1.1 dat in de plaats van het huidige artikel 10 van de
WRO komt. Weliswaar wordt in artikel 3.1.1, eerste lid, gesproken over het
stellen van regels die 'in ieder geval' bestaan uit regels omtrent het gebruik van de
grond en van de zich daarop bevindende bouwwerken, maar de reikwijdte blijft
bepaald worden door het centrale en vrij vage criterium 'een goede ruimtelijke
ordening'.
Volgens de memorie van toelichting zou die mogelijkheid tot regelgeving evenwel vrij ver strekken. Het criterium 'een goede ruimtelijke ordening' zou ruim
moeten worden uitgelegd. In een bestemmingsplan kunnen ook ruimtelijk relevante milieukwaliteitseisen en andere sectorale kwaliteitseisen als bestemmingsplanregels worden opgenomen. Daardoor zouden milieubelangen meer dan nu
het geval is bij het vaststellen van bestemmingsplannen een rol kunnen spelen.
'Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat in bestemmingsplannen kwalitatieve
milieunormen worden opgenomen aan de hand waarvan de toelaatbaarheid en
het gebruik van de grond en/of de bouwwerken kan worden getoetst.'7
In het huidige stelsel zijn indirect werkende kwaliteitsnormen onbekend. Zo spelen milieukwaliteitseisen op het gebied van onder andere geluid, stank en veiligheid in het bestemmingsplan een rol doordat dat plan wordt vastgesteld in overeenstemming met deze normen. Het voorontwerp wil een stap verder gaan door
te werken met direct werkende kwaliteitsnormen,8 waaraan rechtstreeks de toelaatbaarheid van het gebruik van de grond of van bouwwerken wordt getoetst.
Onder de huidige WRO is het aldus gebruiken van milieukwaliteitsnormen in
bestemmingsplannen niet toelaatbaar.9 De beoogde aanpak in het voorontwerp is
een aanmerkelijke koerswijziging. Laat ik vooropstellen dat deze nieuwe lijn zinvol kan zijn. Van verschillende kanten is voor een dergelijke mogelijkheid gepleit. Ik volsta vandaag met de verwijzing naar die discussie10 maar werp de vraag
op of deze vrij ingrijpende wijziging wel op deze wijze kan worden ingevoerd.
Ofschoon er een bredere reikwijdte voor de bestemmingsplanregels wordt beoogd, geeft het voorontwerp geen duidelijkheid over de grenzen van de nieuwe
bevoegdheid. Hoe ver strekt deze en welke gevallen heeft men eigenlijk op het
oog? Gaat het uitsluitend om milieukwaliteitseisen voor geluid, stank en veiligheid of vallen daar bijvoorbeeld ook normen voor water of lucht onder? In zijn
7
8

9

10

Voorontwerp Wro, MvT, p. 68.
Voor het onderscheid tussen indirecte en directe werking van milieukwaliteitsnormen zie men L.A.J.
Spaans en F.C.M.A. Michiels, 'De waarde(n) van milieukwaliteitsnormen', Den Haag, Boom Juridische uitgevers 2000, p. 134-138.
Zie het bekende KB Hefshuizen van 17 december 1987, BR 1988, p. 278, m.nt. Wessel en M en R
1988, p. 185, m.nt. Brussaard.
Zie vooral de oratie van F.C.M.A. Michiels, 'Kleur in het omgevingsrecht' , Den Haag, Boom Juridische uitgevers 200 I, p. 23-26.
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betoog heeft Janssen daar vandaag enkele beschouwingen aan gewijd, maar op
deze en in het verlengde daarvan liggende vragen moet in de memorie van toelichting een helder antwoord worden gegeven.
Het is dus de vraag of de bredere reikwijdte met een ongewijzigd criterium van
'een goede ruimtelijke ordening' kan worden bereikt. Wanneer die verbreding
toch wordt beoogd moet naar mijn mening hetzij uit de tekst van de wet11 of
anders minimaal uit de memorie van toelichting duidelijk blijken waarop deze
verbreding is gebaseerd. Het is bovendien wenselijk dat in de memorie van toelichting aan de hand van een breed scala aan voorbeelden aangegeven wordt
hoever de nieuwe bevoegdheden kunnen strekken.
4. Er is nog een ander belangrijk punt dat opheldering behoeft. In de eerdervermelde voorversie van het voorontwerp-Wro werd de mogelijkheid geopperd dat
in bestemmingsplannen naast verbodsbepalingen ook gebodsbepalingen zouden
kunnen worden opgenomen. Dat betekent dat aan de grondgebruikers positieve
verplichtingen ten aanzien van het gebruik zouden kunnen worden opgelegd.
Die gebodsbepalingen zouden in het bijzonder nuttig kunnen zijn om de uit het
internationale en Europese recht voortvloeiende plicht tot een adequaat beheer
van natuurgebieden met het bestemmingsplan mogelijk te maken. Het naleven
van de verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zou er een stuk gemakkelijker door worden. Noch in de tekst van het voorontwerp, noch in de toelichting daarbij komen deze gebodsbepalingen thans nog expliciet terug.
Uit de inleiding van Janssen blijkt dat hij vindt dat het stellen van zulke gebodsbepalingen op basis van het voorgestelde stelsel toch mogelijk is. Het werken met
gebodsbepalingen zou een wezenlijk andere vorm van ruimtelijke ordening introduceren. Het bestaande systeem van toelatingsplanologie12 dat louter werkt
door middel van wettelijke verboden wordt ermee verlaten. Als men overgaat op
deze zeer ingrijpende verandering moet die toch tenminste in de wettekst en de
memorie van toelichting goed verankerd worden. Nu zou men kunnen verdedigen dat zulke gebodsbepalingen kunnen worden geïntroduceerd via de AMvB
die op basis van art. 3.4.1 van het voorontwerp-Wro moet worden vastgesteld.
Ingevolge dat artikel kunnen regels worden gesteld omtrent de vormgeving en de
inrichting en nadere regels omtrent de voorbereiding en de inhoud van bestemmingsplannen. Maar een zo vergaande wijziging, die grote gevolgen voor de
rechtspositie van de eigenaar of grondgebruiker kan hebben, behoort naar mijn
mening een gedegen basis in de tekst van de wet zelf te hebben. De wettekst en
de memorie van toelichting moeten bovendien helderheid verschaffen over de
vraag in welke gevallen met gebruiksgeboden mag worden gewerkt.

11

12
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Zo ook Van Buuren, 'De fundamentele herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening', a.w., p.
111.
Zie daarvoor P.J.J. van Buuren, Ch.W. Backes en A.A.J. de Gier, 'Hoofdlijnen van ruimtelijk bestuursrecht', 3e druk, Deventer 1999, p. 5-7.
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Het belang van goede structuurvisies
5. Goedhart verwacht het nodige van de nieuwe Wro, maar ziet ook schaduwzijden. Hij acht het voor het goed functioneren van het stelsel van wezenlijk belang dat er structuurvisies door Rijk, provincie en gemeente worden opgesteld.
Het vaststellen ervan moet verplicht worden gesteld.13 Goedhart heeft gelijk
wanneer hij het maken van goede strategische structuurvisies benadrukt. Alleen
zo kan een integrale visie ten aanzien van de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid ontstaan. Structuurvisies kunnen vervolgens richting geven aan de te nemen
ruimtelijke beslissingen op het bestuursniveau, waarop de visie is vastgesteld. De
ervaring leert bovendien dat het milieubelang beter gediend wordt wanneer er
integralere afwegingen worden gemaakt. In het algemeen valt voor de bescherming van milieu en natuur weinig te verwachten van bijvoorbeeld projectprocedures en ad hoc-planologie. Zo is het op zichzelf winst dat het voorontwerp op
gemeentelijk niveau de zelfstandige projectprocedure van artikel 19, eerste lid
van de WRO niet meer kent. Gemeenten zijn nu verplicht om voor hun gehele
grondgebied, dus ook voor het gebied binnen de bebouwde kom, bestemmingsplannen vast te stellen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar er is een risico aan verbonden. Als gemeenten deze bestemmingsplanplicht in zouden gaan vullen door het
maken van zogenoemde postzegelplannen of bestemmingsplannen van een zeer
beperkte omvang, dreigt ondanks het schrappen van de projectprocedure van
artikel 19, toch weer ad hoc-planologie te ontstaan. Een adequate gemeentelijke
structuurvisie die richting geeft aan het ruimtelijk beleid kan dit bezwaar wegnemen of mitigeren.
Structuurvisies zijn ook van belang op rijks- en provinciaal niveau. Ze zijn daar
ook van betekenis voor de doorwerking van centraal naar decentraal beleid. Het
nieuwe stelsel kent met het oog op die doorwerking o.a. de instructiebevoegdheden van het Rijk en de provincies. Deze instructies, die bij algemeen voorschrift (AMvB of provinciale verordening) of bij beschikking kunnen worden
gegeven, stellen normen voor of randvoorwaarden aan de planologische besluiten
van lagere bestuursorganen. Hoewel er formeel geen dwingende koppeling is
tussen de structuurvisie en de instructie, is er wel een verband. De basis en de
onderbouwing van een instructie zal meestal gezocht moeten worden in een
structuurvisie. Een instructie kan ook zelfstandig ingezet worden maar dit zal niet
de gewone gang van zaken zijn. Volgens de memorie van toelichting zal dit met
name nodig kunnen zijn indien zich onverwachte of ongewenste ontwikkelingen
voordoen.14 Maar in normale gevallen zullen instructies mede gebaseerd moeten
worden op een structuurvisie.15 Rijk en provincie doen er daarom verstandig aan
13

14
15

Met die visie is hij in goed gezelschap; ook belangrijke adviesraden als de SER (advies van november
2001), de VROM-raad (advies 031 van november 2001) en de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (advies van maart 2002) delen die mening.
Voorontwerp Wro, MvT, p. 95.
Hoewel op basis van de MvT aangenomen moet worden dat een zelfstandig gebruik van de instructie
vrij zelden zal kunnen voorkomen, zijn de passages over de hardheid van de binding tussen instructie
en structuurvisie niet scherp genoeg. Een eenduidige uitleg is gewenst. Zie Th.G. Peters en P.C. Gilhuis, 'De werkbaarheid van de nieuwe bestemmingsplanprocedure', Onderzoek voor de Rijksplanologische Dienst, Den Haag 2002, p. 23-24 en 49.
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om, meer dan thans het geval is, een pro-actief beleid te ontwikkelen. Het zal
namelijk niet meer mogelijk zijn om ter zake nog beleid te ontwikkelen als een
gemeente met een ongewenst ontwerp voor een bestemmingsplan op de proppen
komt. Omdat het goedkeuringsvereiste als sturingsmiddel is vervallen zal er bijvoorbeeld bij het opstellen van een provinciale structuurvisie vooraf goed nagedacht moet worden welke algemene instructies of bijzondere instructies er nodig
zouden kunnen zijn. Men zou daarbij kunnen bezien welke onderwerpen die in
de huidige nota's planbeoordeling staan, voor opneming in een instructieverordening in aanmerking komen. Als aan dat soort aspecten bij het opstellen van
structuurvisies te weinig aandacht wordt besteed, loopt men het risico dat in gevallen waarin dit gewenst is, niet van de instructiebevoegdheden gebruik zal
kunnen worden gemaakt. 16
6. Er moeten dus goede structuurvisies komen. Het succes van het nieuwe stelsel
zal er voor een niet onaanzienlijk deel door worden bepaald. Maar ik zie niet
zoveel in Goedharts voorstel om het maken van de visies verplicht te stellen. Om
te beginnen denk ik dat we niet te somber moeten zijn. Vaak zal zo'n document
wel uit eigen beweging worden opgesteld, omdat men aan een strategische visie
behoefte heeft. Hoewel het maken van een streekplan in het huidige stelsel niet
verplicht is, heeft elke provincie er een gemaakt. Maar er zullen ook wel gevallen
zijn, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau, waarin men niet zoveel voor het maken van een visie voelt. Ik betwijfel of een verplichting dan effectief is. Van
Buuren heeft er al op gewezen dat er geen goede sanctie valt te verzinnen wanneer structuurvisies niet tijdig of niet op adequate wijze worden vastgesteld.17
Bovendien mogen we verwachten dat een verplichting zal leiden tot het louter
volgen van een procedure. Bij een visie gaat het niet om vorm maar om inhoud.
Levert het kwaliteit op als men iemand verplicht een visie te hebben? Om aan de
verplichtingen te voldoen zal wel papier volgeschreven worden, maar gaat dat
daarna nog een rol van enige betekenis spelen? Interessant is dat onder de huidige
WRO de beperkte en lichte procedurele voorschriften voor het niet verplichte
gemeentelijke structuurplan - gemeenten er al van weerhouden om zo'n plan op
te stellen.
7. De zorg van Goedhart is te begrijpen. Het milieuaspect komt in de ruimtelijke
ordening niet altijd goed uit de verf. En het is inderdaad maar de vraag of van de
bevoegdheden in de nieuwe wet een goed gebruik zal worden gemaakt. Maar
dat gold ook voor de huidige wet en haar voorgangsters. Zo kennen we al vele
jaren interventie-instrumenten, maar ze liggen nog nauwelijks gebruikt in de gereedschapskist te fonkelen. Veranderingen vereisen inderdaad een bestuurlijke
cultuuromslag. Het is echter de vraag of die er komt door een zeer strakke juridische regeling. Is het niet beter om het nieuwe stelsel een kans te geven? Dan zal
ook blijken of de wet, zoals Janssen verwacht, door de toepassing ervan in de
praktijk van kleur gaat verschieten en het milieu een zwaarder gewicht in de
ruimtelijke ordening krijgt. Het voorontwerp lijkt daartoe kansen te bieden. Er
16
17
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moet echter meer duidelijkheid komen over de vraag in welke mate er sprake is
van een verbreding van de reikwijdte van de wet.
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5.3 Toch weer projectbesluiten?
(2004)
De dit voorjaar gepubliceerde Nota Ruimte gaat uit van een andere sturingsopvatting in de ruimtelijke ordening die provincies en gemeenten meer eigen verantwoordelijkheid geeft. Van allerlei kanten is bezorgd gereageerd op de grotere
vrijheid die gemeenten krijgen om bouwprojecten te realiseren. Zal dit niet leiden tot verdere verrommeling van ons al zo aangetaste landschap?
Hoe dat zal uitpakken hangt ook af van het beschikbare wettelijke instrumentarium. Bij de Tweede Kamer is, zoals bekend zal zijn, in behandeling wetsvoorstel
28 916 inzake een nieuwe Wet ruimtelijke ordening die grote veranderingen zal
brengen. Vertrouwde figuren als pkb en streekplan zullen verdwijnen, het bestemmingsplan wordt de enige planfiguur in de wet. Doordat de provinciale
goedkeuring vervalt wordt de bestemmingsplanprocedure vereenvoudigd. Ze is
zo kort dat er geen verschil meer bestaat met de lengte van de huidige zelfstandige projectprocedure ('art. 19' in de wandelgangen). Die zou daarom vervallen.
Dat was een aantrekkelijk winstpunt uit het wetsvoorstel omdat met het verdwijnen van de artikel 19-procedure de kans op ad-hocplanologie aanzienlijk vermindert.
Onder aandrang van bouwwereld en gemeenten wil de minister projectbesluitvorming toch weer invoeren (TK 28 916, nr. 8). In het wetsvoorstel wordt een
projectbesluit opgenomen dat wat afwijkt van de huidige zelfstandige projectprocedure doordat er sprake is van gefaseerde besluitvorming. Eerst zal over het project kunnen worden besloten. Indien het geldend bestemmingsplan realisatie in
de weg staat, kan dat buiten toepassing blijven en kan al een bouwvergunning
worden verleend. Nadien moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.
Ik vind dit een ongelukkig wijzigingsvoorstel. Na het projectbesluit volgt wel
een aanpassing van het bestemmingsplan, maar daarbij gaat het slechts om een
uitwerking van wat eerder is vastgesteld. Wat over het (bouw)project bij het projectbesluit is besloten zal onomkeerbaar zijn. Ter verdediging wijst de minister
erop dat er ook aan het projectbesluit een goede ruimtelijke onderbouwing ten
grondslag moet liggen. Opzet en diepgang daarvan hangen af van de ingrijpendheid van het voorgenomen project. Er zal in elk geval afdoende moeten kunnen
worden gemotiveerd waarom van het geldende bestemmingsplan kan worden
afgeweken.
Maar als dit zo is vraag ik me af waarom niet meteen de bestemmingsplanprocedure kan worden ingezet. Zal daarbij in grote lijnen niet hetzelfde voorbereidende onderzoek moeten worden gedaan en moet niet dezelfde inhoudelijke afweging worden gemaakt? Bij de bestemmingsplanwijziging is alleen wat meer detaillering vereist en moeten er ook planvoorschriften worden gemaakt. Het tijdsbeslag van beide procedures zal daardoor niet veel kunnen verschillen.
Het lijkt erop dat bij het projectbesluit, de passages over een goede ruimtelijke
onderbouwing ten spijt, toch wordt uitgegaan van minder grondig onderzoek en
een kortere voorbereiding dan bij de bestemmingsplanprocedure. Als gemeenten
immers het projectbesluit even gedegen voorbereiden als een bestemmingsplan,
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zal er nauwelijks tijdwinst zijn en is het veel handiger om direct met het bestemmingsplan aan de gang te gaan, dat immers anders toch nog moet worden
gewijzigd. Verlening van een bouwvergunning via de projectbesluitprocedure zal
dan ook haast per definitie minder onderzoek en voorbereiding kennen. Het gevaar van onsamenhangende, ad-hocplanologie is groot; daarom is het jammer dat
ook het huidige toezicht door de provincie of het rijk op de projectprocedure is
vervallen; de nieuwe wet eist geen verklaring van geen bezwaar meer voor projectbesluiten. 'We moeten nodig aan de slag', zegt de minister regelmatig in interviews. Daar ben ik het mee eens. Maar het zal wel evenwichtig moeten gebeuren met aandacht voor alle ruimtelijk relevante belangen. Bouwen is een
zwaarwegend belang maar mag niet door een bepaalde procedure te gemakkelijk
de doorslag kunnen geven. Het projectbesluit verstoort het evenwicht in het stelsel van de nieuwe wet, is niet nodig, en moet daarom niet worden ingevoerd.
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Hoofdstuk 6

Natuur en landbouw en
milieu

6.1 Noodwet ammoniak en veehouderij:
Wet milieubeheer buiten spel (1993)
CO-AUTEUR: J.M. VERSCHUUREN

Op 1 maart 1993 trad, na bijna tien jaar beraadslaging, de Wet milieubeheer
(Wm) in werking. Een wet die als belangrijkste doel heeft een integrale bescherming te bieden aan het milieu, waarbij àlle gevolgen voor het milieu van vergunningsplichtige inrichtingen moeten worden beoordeeld. Sinds 1981 werd ook
bij de vergunningverlening op basis van de Hinderwet, de voorloper van de
Wm, een verruimde toetsing toegepast: ook ecologische (landschappelijke), recreatieve en cultuur-historische schade moest voorkomen of zoveel mogelijk beperkt worden. De in de strijd tegen de verzuring steeds succesvollere toepassing
van deze wet leidt nu, na 12 jaar, tot kennelijk ongewenste effecten. Reden voor
het kabinet om, op voorstel van ministers Alders en Bukman, een noodwet aan
het parlement voor te leggen, die de Wm meteen weer buiten spel zet. In dit
artikel zal de aanleiding tot en de verwachte werking van de noodwet, de Interimwet ammoniak en veehouderij, geschetst worden.
De omvang van de problematiek
Eén van de nijpendste milieuproblemen in ons land is dat van de verzuring. Verzuring bedreigt bossen, heidevelden, hoogvenen, vennen en andere natuurwaarden, maar tast bijvoorbeeld ook gebouwen en landbouwgewassen aan. Daarnaast
spoelen zware metalen versneld uit naar het grondwater, dat daardoor o.a. verontreinigd raakt met aluminium. De van nature kalkarme zandgronden hebben
de minste weerstand tegen de depositie van verzurende stoffen, en juist op die
gebieden zijn vaak intensieve veehouderijen gevestigd.
In Noord-Brabant, een van de provincies die het meest lijdt onder de verzuring,
draagt de ammoniakuitstoot in de landbouw ongeveer 50% bij tot de zuurdepositie, maar in concentratiegebieden loopt dat percentage op tot 80%.1 Door de vestiging van een groot aantal intensieve veehouderijen in een beperkt gebied, cumuleert de uitstoot van verzurende stoffen (uit stallen en mestreservoirs en door
het uitrijden en injecteren van mest). Samen met de reeds aanwezige verzurende
stoffen uit andere bronnen vormt deze gecumuleerde emissie de achtergrondbelasting van ammoniak. Deze achtergrondbelasting speelt een rol bij de beoordeling van individuele vergunningaanvragen.
De totale zure depositie is aldus sterk regionaal bepaald. Landelijk bedroeg zij in
1990 gemiddeld 4900 zuurequivalenten (uitgedrukt in mol) per hectare/per jaar,
maar de depositie loopt in oostelijk Noord-Brabant bijvoorbeeld op tot 9200
mol/ha/jr.2 Lokaal zijn zelfs deposities van 12 000 tot 16 000 mol/ha/jr op bos

1
2

Ontwerp-Leidraad veehouderij en milieu, provincie Noord-Brabant, p. 4.
Nationale Milieuverkenning II 1990-2010, RIVM, Bilthoven 1991, p. 204.
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randen gemeten.3 Als we de doelstelling uit het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP) voor het jaar 2000, nl. een depositie van 2400, hiertegen afzetten, dan
blijkt wel dat een enorme bestuurlijke en juridische inspanning geleverd moet
worden. Overigens is de doelstelling uit het NMP slechts een tussenstreefwaarde:
uiteindelijk mag de depositie niet hoger zijn dan in het milieu zelf kan worden
opgenomen, en dat is 1400 mol/ha/jr.
De toepasselijke regelingen ter bestrijding van verzuringsschade
De Wet milieubeheer - tot 1 maart jl. was de Hinderwet van toepassing -, biedt
de belangrijkste regeling voor de bestrijding van de verzuring veroorzaakt door
veehouderijen.4 Het oprichten, in werking nemen en uitbreiden van veehouderijen mag alleen gebeuren met een vergunning, verleend door het college van
B&W, waarin alle ecologische gevolgen van de emissie van ammoniak moeten
worden beoordeeld.
Om deze technisch ingewikkelde beoordeling voor de praktijk te vereenvoudigen hebben de ministeries van VROM en LNV in 1987 een richtlijn Ammoniak
en veehouderij uitgegeven, die is overgenomen in de jurisprudentie en vrij strikt
wordt toegepast bij de vergunningverlening.5 Kortgezegd komt de richtlijn erop
neer dat binnen 500 m van een voor verzuring gevoelig gebied (een stuk bos,
heide etc.) geen uitbreiding van de ammoniakemissie mag plaatsvinden, waarbij
uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met de bestaande achtergronddepositie en cumulatie.
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad
van State (AGRvS) kan het bevoegde gezag bij de vergunningverlening echter
niet zonder meer afgaan op de richtlijn.6 Met name als sprake is van bijzondere
omstandigheden zoals een hoge achtergronddepositie of een verhoogde gevoeligheid van het gebied ter plaatse, moet ook buiten de werking van de richtlijn
om verzurende effecten van een bepaalde activiteit worden meegewogen bij de
besluitvorming. Het bevoegde gezag is verplicht om ook buiten de 500 m-grens
bij een hoge achtergronddepositie een onderzoek in te stellen naar de veroorzaakte ammoniakemissie en de mogelijke gevolgen voor het milieu.7
Veel gemeenten die te kampen hebben met ernstige verzuring, voeren zelf een
beleid dat strenger is dan dat van de richtlijn, bijvoorbeeld door de normen van
de richtlijn op het hele grondgebied van de gemeente te hanteren. Dit beleid
3
4

5
6

7
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Ontwerp-Leidraad veehouderij en milieu, p.7.
Indirect wordt de verzuring ook op andere sporen aangepakt. Zo wordt de mestproductie in de Meststoffenwet geregeld en biedt de Wet bodembescherming en m.n. het hierop gebaseerde Besluit gebruik dierlijke meststoffen een regeling voor het probleem van de vervuiling van de bodem door het
uitrijden en injecteren van mest. Daarnaast kunnen ook via het ruimtelijke ordeningsspoor regelingen
van toepassing zijn die zijdelings de verzuringsproblematiek kunnen beïnvloeden.
AGRvS 7 dec. 1990, AB 1991, 164.
Zie over de rol van richtlijnen in het milieurecht F.C.M.A. Michiels, De Wet milieubeheer, Zwolle
1992, p. 87-90 en over de ecologische richtlijn in het bijzonder: Gilhuis/Peeters/Peters/Verschuuren,
De provinciale leidraad veehouderij en milieu juridisch getoetst, KUB, Tilburg, december 1991, p. 47.
De richtlijn geeft slechts minimumnormen aan. Dit is vaste jurisprudentie, zie bijv.: AGRvS 19 april
1990, AB 1990, 464, VzAG 20 nov. 1990, AB 1991, 294, AGRvS 10 april 1990, Agrarisch recht
1991, 4474, en schijnbaar iets soepeler AGRvS 23 mei 1991, AB 1991, 679.
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wordt, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, uitdrukkelijk in stand gelaten door de AGRvS.8 Uiteraard moet dit beleid dan ook toegepast worden en
kan niet alsnog uitbreiding worden toegestaan.9
In 1991 is de ecologische richtlijn, zoals de richtlijn Ammoniak en veehouderij
wel wordt genoemd, van 1987 vervangen door een nieuwe die in zoverre een
verandering heeft aangebracht dat de starre 500 m-grens is losgelaten en elke aanvraag voortaan getoetst dient te worden aan het criterium 'aantasting van natuurwetenschappelijke en ecologische waarden'. Hierdoor kan, in overeenstemming
met de jurisprudentie, ook buiten dat 500 m-gebied beoordeeld worden of uitbreiding of nieuwvestiging mogelijk is gezien verzurende effecten. Anderzijds is
het volgens de richtlijn van 1991 mogelijk om binnen de 500 m-grens uitbreidingen toe te staan: bestaande bedrijven mogen tot 30 mol potentieel zuur per ha
per jaar uitbreiden.10
Met de opmerkelijke opvatting in de richtlijn van 1991 dat bij de vergunningverlening geen rekening meer gehouden hoeft te worden met cumulatie en achtergronddepositie, omdat bij de vaststelling van de in de richtlijn gekozen depositiegrenswaarden (30 en 15 mol ha/jaar voor resp. bestaande en nieuwe inrichtingen) hiermee al rekening is gehouden en omdat door de uitvoering van rijksbeleid het achtergrondniveau zal verminderen, wordt door de AGRvS korte metten gemaakt.11 Het niet rekening houden met de achtergrondbelasting en omgevingsinvloeden gaat geheel in tegen de ecologische benadering van de Hinderwet
en nog meer tegen de integrale benadering van de Wm. Artikel 8.18 Wm bepaalt
dat een vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan
worden geweigerd, waarbij met alle milieurelevante aspecten rekening gehouden
moet worden. Ingevolge artikel 8.8 Wm moet bij de afweging in ieder geval betrokken worden: (a) de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken; (b) de gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken; (c) de met betrekking tot de inrichting en het gebied
waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; (...).
Hiermee schept de wet dus een breed toetsingskader dat juist ook toegesneden is
op het voorkomen van verzuringsschade door veehouderijen in concentratiegebieden.12

8
9

10

11

12

AGRvS 6 maart 1991, M&R 1992-6, VzAG 14 nov. 1991, AB kort 1992, 141.
AGRvS 2 maart 1992, AB 1992,469. Het in weerwil van een anti-verzuringsbeleid van de gemeente
toelaten van een grotere ammoniakemissie in gebieden met een hoge achtergronddepositie wordt de
afdeling regelmatig als 'onbegrijpelijk' betiteld.
Zelfs als een bedrijf een depositie veroorzaakt van meer dan 30 mol bij een voor verzuring gevoelig
gebied, kan, volgens de richtlijn van 1991, uitbreiding plaatsvinden, mits er in het betreffende gebied
in zijn totaliteit geen toename van ammoniakdepositie plaatsvindt (bijv. door overneming nietgebruikte ruimte andere bedrijven in het gebied). Zie verder de richtlijn p. 12 en 19-20.
Dit beleid is o.a. neergelegd in het Plan van aanpak beperking ammoniakemissie van de landbouw,
TK 1988-1989, 18225, nr. 32. Zie de in § 4 nog te bespreken uitspraak .van de AGRvS van 30 dec.
1992, waarin de Afdeling nogal cynisch opmerkt dat van de geschetste ontwikkeling niets is gebleken.
Zie over het toetsingskader: Michiels, a.w., p. 48-52 en P.C. Gilhuis, Tussen verandering en continuïteit: het hoofdstuk over vergunningen en algemene regels, in: M en R 1993/2, p. 90-91.
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De directie aanleiding voor de Noodwet
Gezien de ecologische reikwijdte van de Hinderwet, de vaste jurisprudentie van
de AGRvS, de richtlijn Ammoniak en veehouderij van 1987 en de ontwikkelingen die geleid hebben tot de Wm, is het niet verwonderlijk dat de AGRvS in de
eerste gevallen die beoordeeld zijn op basis van de nieuwe richtlijn, voor ernstig
verzuurde gebieden vasthoudt aan het betrekken van de achtergrondbelasting.
De uitspraak die het meest de aandacht trok was die van 30 december 1992
waarin een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij in de gemeente Ambt Delden werd vernietigd vanwege strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel13 B&W van Ambt Delden hadden zonder meer de richtlijn van 1991 toegepast en de vergunning afgegeven, zonder de milieu-gevolgen
van de inrichting in een breder verband te bezien. De achtergronddepositie werd
vastgesteld op 3970 mol potentieel zuur/ha/jr, wat dermate hoog is dat sprake is
van een uitzonderlijke situatie. Voor dergelijke gevallen acht de Afdeling de
richtlijn van 1991 een onvoldoende uitwerking van het toetsingskader van de
vergunning (i.c. ging het nog om artikel 13 van de Hinderwet) en is een aanvullende beoordeling door het bevoegde overheidsorgaan nodig. Deze benadering is
juridisch volstrekt juist. De richtlijn is immers een hulpmiddel bij de besluitvorming en laat het toetsingskader van de wet onaangetast. Met de eerste ecologische richtlijn en de verruimde reikwijdte van de Hinderwet is de ontwikkeling
die tot deze jurisprudentie aanleiding heeft gegeven in feite door de betrokken
Ministeries zelf in gang gezet.
Het gevolg nu is dat veehouders die steeds met geldige Hinderwetvergunningen
hebben gewerkt, geconfronteerd worden met een 'stand still': ze kunnen niet uitbreiden, tenzij ze maatregelen nemen om emissies drastisch te verminderen. Het
grootste probleem ligt echter bij veehouders die al jaren hun bedrijf uitoefenen
zónder vergunning, vaak met instemming van het bevoegde overheidsorgaan.
Indien voor deze inrichtingen thans alsnog een vergunning wordt aangevraagd,
wordt men geconfronteerd met het feit dat een toename van de ammoniakuitstoot in voor verzuring gevoelige gebieden, onrechtmatig wordt geacht, en dus
een vergunning zal moeten worden geweigerd of een toch verleende vergunning
zal worden vernietigd door de Afdeling geschillen. Aan bedrijven die desondanks
in werking blijven kunnen de gebruikelijke sancties worden opgelegd, waarbij
sluiting van de inrichting (artikel 18.8 Wm) het meest in de rede ligt, daar vergunningverlening niet mogelijk is en daarom het opleggen van dwangsommen
geen zin heeft.14 Het toepassen van sancties kan door derden worden uitgelokt.
Zo kunnen omwonenden of milieu-organisaties aan B&W een verzoek richten
de inrichting te sluiten. Een weigering van B&W om deze sanctie toe te passen is
vatbaar voor beroep bij de Afdeling geschillen, die als de omstandigheden van het
geval daartoe nopen de wet volgt en dus sluiting oplegt.

13

14
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AB 1993, 175 (m.nt. Michiels), ook gepubliceerd in GSt. 1993, 6961, nr. 8 (m.nt. Uylenburg) en M
en R 1993/4, p. 229 (m.nt. Jurgens). Eerder in gelijke zin VzAG 6 febr. 1992, AB kort 1992, 466.
Zie over handhaving ingevolge de Wm, F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 156 e.v.
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De economische gevolgen van deze ontwikkeling worden kennelijk niet aanvaardbaar geacht, en nu moet een noodwet oplossing brengen. Inderdaad is er
een dilemma: veehouders zullen wel uitkijken om een vergunning aan te vragen
(hetzij omdat ze er nog geen hadden, hetzij omdat ze hun bedrijf uitbreiden); het
risico dat de gevraagde vergunning wordt geweigerd is, althans in voor verzuring
gevoelige gebieden, groot. Dit brengt het gevaar met zich mee dat bedrijven op
de oude voet geëxploiteerd blijven worden en investeringen in moderne, milieuvriendelijke, stallen uitblijven.
Interimwet ammoniak en veehouderij
In korte tijd is in overleg met het Landbouwschap door de ministeries van
VROM en LNV een Interimwet ammoniak en veehouderij uitgewerkt, waarmee deze problemen opgelost zouden moeten worden.15 Kortgezegd bepaalt de
door het kabinet gekozen regeling dat een vergunning ingevolge de Wm niet
kan worden geweigerd om redenen die verband hou den met ammoniakdepositie, voor zover de depositie die de betrokken veehouderij kan veroorzaken op
het dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig gebied, niet meer bedraagt dan in
de noodwet wordt aangegeven (artikel 3). In beginsel kan dus iedere bestaande
veehouderij, voor zover vergunningverlening afhankelijk is van de ammoniakuitstoot, een vergunning ingevolge de Wm krijgen, ongeacht de achtergronddepositie waaraan het dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig gebied reeds te lijden heeft. Voor veehouderijen die op 1 maart 1993 nog zonder vergunning in
werking waren, geldt de ammoniakuitstoot op die datum als de norm, met een
maximum van 15 mol. Als deze veehouderijen opgericht zijn vóór 1 januari
1987, en dat zijn veruit de meest, geldt eveneens de grens van 15 mol, tenzij in
1986 meer werd uitgestoten;16 in dat geval geldt ten hoogste de waarde van deze
emissie. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier inrichtingen die reeds vele jaren
zonder vergunning, en dus in strijd met de wet, werkzaam zijn. Aan de vergunning moeten voorwaarden worden verbonden, die bewerkstelligen dat de door
de inrichting veroorzaakte ammoniakdepositie binnen vijf jaar wordt verminderd
tot de laagste waarde die in redelijkheid van de betreffende veehouderij kan worden gevergd (artikel 7).
Voor inrichtingen die wel al een vergunning hadden blijft deze gelden. Op basis
van de Interimwet is voor deze bedrijven zelfs een uitbreiding tot 15 mol toegestaan. Voor nieuwe veehouderijen, d.w.z. opgericht na 1 maart 1993, waarvoor
een aanvraag in behandeling is of een vergunning nog moet worden aangevraagd,
geldt de waarde van de depositie zoals in die vergunning neergelegd, met een
maximum van 15 mol.
15

16

Het wetsvoorstel is op 12 maart in de ministerraad besproken en vervolgens voor advies naar de Raad
van State verstuurd. Zie over het voorstel tevens V. Jurgens, Nood breekt de Wet milieubeheer, M en
R 1993/4, p.209.
Degene die de veehouderij drijft moet zelf aantonen welke waarde van de ammoniakdepositie werd
veroorzaakt op een eveneens door hem te bepalen tijdstip in 1986. Oorspronkelijk was gekozen voor
1981 als peiljaar, maar omdat pas in 1986 op grootschalige wijze is begonnen met de registratie van
het aantal dieren per inrichting werd de keuze voor 1981 door de minister van justitie afgewezen: een
dergelijke regeling zou niet handhaafbaar zijn en nog fraudegevoeliger.
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Aan gemeenten en provincies wordt de mogelijkheid geboden om zelf additioneel beleid te genereren. Afwijking van de Interimwet is toegestaan, indien de
gemeenteraad - eventueel samen met de raden van andere gemeenten - een plan
vaststelt ter beperking van de ammoniakdepositie op voor verzuring gevoelige
gebieden én van de ammoniakemissie veroorzaakt door veehouderijen in de betreffende gemeente(n). Deze afwijking kan zowel in strengere zin zijn, als juist
soepeler dan de noodwet. Dit laatste geldt alleen voor bestaande veehouderijen
en met een maximum emissie van 30 mol.17
Bij deze gemeentelijke afwijkingsbevoegdheid zijn enkele kanttekeningen te
plaatsen. Allereerst krijgen gemeenten alle vrijheid om een eigen beleid te voeren
inzake de terugdringing van de verzuring. Voor gemeenten die al langer zo'n
beleid voeren - tegen de stroom van de vaak onvoldoende krachtig geachte ecologische richtlijn in -, is dit een steun in de rug (bestaande gemeentelijke plannen
kunnen door GS worden aangemerkt als een plan als bedoeld in de Interimwet).
Van de andere kant zou de noodwet aan die gemeenten die al jaren volstrekt onvoldoende de uitvoering van de Hinderwet ter hand nemen (en dus belangrijk
hebben bijgedragen aan de uit de hand gelopen ammoniakemissies) de mogelijkheid bieden om in een slapper beleid te volharden.
Deze gemeentelijke plannen moeten worden goedgekeurd door GS, echter alleen voor zover zij gelden in meer dan één gemeente (artikel 10), De provincie
kan dus slechts beperkt toetsen of het ingediende ammoniakreductieplan daadwerkelijk bijdraagt aan een lagere emissie in het betrokken gebied. Ook de provincies kunnen zo gedwongen worden een beleid ter bestrijding van de verzuring te initiëren of uit te bouwen,18 bijvoorbeeld door middel van het provinciaal
milieubeleidsplan en de provinciale milieuverordening, maar ook door zelf een
leidraad te hanteren die een richtsnoer voor gemeentebesturen vormt voor de te
bewerkstelligen ammoniakreductie. Deze benadering sluit goed aan bij de Wm,
daar milieubeleidsplannen en milieuverordeningen, al dan niet met instructieregels, een belangrijke rol spelen in het toetsingskader van deze wet (artikel 8.8
Wm).
GS van de provincie Noord-Brabant zijn al enige tijd bezig met het opzetten van
een eigen beleid, door middel van zo'n leidraad, de Leidraad veehouderij en milieu.19 Deze leidraad geeft zowel op het terrein van de ruimtelijke ordening als op
dat van de Wm richtlijnen omtrent eisen die gesteld moeten worden aan stallen
(een belangrijke uitvoerende rol is weggelegd voor het Bureau Toepassing Emissie-arme Stallen) en aan verplaatsing van mestproductie naar minder gevoelige
gebieden. Er wordt een onderscheid gemaakt naar gebieden, en met name voor
centraal en oostelijk Noord-Brabant wordt een streng beleid gevoerd om de ex17

18

19
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Tevens mag een nog verdere uitbreiding toegestaan worden als in het gebied waarop het gemeentelijke plan van toepassing is de over all ammoniakemissie zou dalen, doordat op verzoek van andere vergunninghouders vergunningen geheel of gedeeltelijk zijn ingetrokken (art. 8.24 en 8.26 Wm).
Erg hard is deze dwang niet: indien GS niet binnen twee jaar een beslissing over de goedkeuring van
een gemeentelijk plan hebben genomen, wordt het geacht te zijn goedgekeurd (art. 10, derde lid).
Het is dus voor provincies waarin nu nog geen plannen of andere regels inzake het provinciale ammoniakbeleid bestaan de hoogste tijd deze op te stellen.
De Leidraad zou in maart 1993 door GS worden vastgesteld, maar deze procedure is stilgelegd in
afwachting van de Interimwet ammoniak en veehouderij. Zie hierover: Gilhuis/Peeters/Peters/Verschuuren, a.w. (noot 6).

6.1 NOODWET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ: WET MILIEUBEHEER BUITEN SPEL (1993)

treem hoge emissies daar tegen te gaan. Voor wat betreft de uitvoering van dit
beleid via de vergunningverlening op basis van de Wm - waarbij de provincie
geen rol van betekenis kan spelen -, probeert men gemeenten via overleg en het
maken van afspraken 'mee te krijgen'. Als gemeenten op grote schaal gezamenlijk
overgaan tot het vaststellen van reductieplannen krijgt dit provinciaal beleid met
de Interimwet een krachtige impuls.
Beoordeling van de Noodwet
Hoewel het toe te juichen is dat de Interimwet ammoniak en veehouderij de
gelegenheid biedt een eind te maken aan de situatie waarin veehouderijen worden opgericht en uitgebreid zonder te voldoen aan de wettelijke vergunningplicht, is het te betreuren dat dit gepaard gaat met de legalisatie van talloze bedrijven die al vele jaren in strijd met de wet veel meer ammoniak uitstoten dan
voor de realisering van het nationale verzuringsbeleid wenselijk is. Door de uitstoot van 1986 te kiezen als norm voor toekomstige vergunningen, zonder rekening te houden met achtergrondbelasting en cumulatie van ammoniakemissies,
wordt voor één van de grootste milieuproblemen in ons land afgeweken van bestaande regels en wordt de integrale benadering van de Wm opzijgezet.20 Veehouderijen kunnen zonder meer een vergunning krijgen voor een uitstoot van
15 mol (eventueel oplopend tot 30 mol indien gemeenten een reductieplan opstellen), ongeacht de achtergronddepositie ter plaatse, waarmee aan omwonenden
en milieu-organisaties de mogelijkheid is ontnomen om aan te tonen dat een
dergelijke depositie onwenselijk is gezien de plaatselijke omstandigheden. Het is
nog maar de vraag of gemeenten bereid zijn strenge voorschriften te verbinden
aan de vergunningen die zij bij hun legalisatiebeleid gaan afgeven, terwijl deze
vergunningen essentieel zijn voor het bereiken van de doelstelling van het NMP.
Zeker in die gemeenten waar bestuursorganen jarenlang hebben toegestaan dat
bedrijven werden opgericht, in werking genomen en uitgebreid zonder vergunning, kan deze bereidheid ontbreken en kan aan de zinsnede 'laagste waarde die
in het betrokken geval in redelijkheid kan worden gevergd' een ruimhartige invulling gegeven worden. In een eerder stadium zal erop moeten worden toegezien dàt er inderdaad vergunningen gaan worden afgegeven op basis van de Interimwet.
Hoewel er gelukkig ruimte blijft bestaan voor een eigen beleid van de betrokken
gemeenten en provincies, doet de rigide wijze waarop het vergunningenbeleid
nu van bovenaf wordt gestuurd afbreuk aan geboekte successen en gaat het vooral in tegen de afgewogen integrale benadering die verbonden is aan de vergunningverlening op basis van de Wm.

20

Op zeer onelegante wijze worden zowel de Wm als de ecologische richtlijnen uitgeschakeld door art.
2 van de interimwet: Bij beslissingen inzake de vergunning voor een veehouderij betrekt het bevoegd
gezag de gevolgen voor het milieu, die de veehouderij kan veroorzaken, voor zover het betreft ammoniakdepositie, uitsluitend op de wijze die is aangegeven bij of krachtens deze wet.
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Slot
De Interimwet ammoniak en veehouderij doet in zijn huidige formulering een
flinke stap terug in de strijd tegen de verzuring, in vergelijking tot de Wet milieubeheer, de ecologische richtlijn en de jurisprudentie van de AG RvS. Hiermee
wordt voor één doelgroep in een tornado-procedure, zonder gedegen voorbereiding, zonder de gebruikelijike advisering door adviesraden en zonder behoorlijke
gelegenheid voor het milieurechtelijke forum om een mening te geven, het toetsingskader van de Wet milieubeheer, die wel na jarenlange discussies en grondige
voorbereiding tot stand is gekomen, weggestreept. Het is zeer de vraag of een
dergelijke uitzonderingspositie voor één bedrijfstak rechtvaardig is. Belangrijker
nog is dat het probleem van de verzuring niet wordt opgelost. In plaats van een
definitieve regeling voor de verzuringsproblematiek te ontwerpen, wordt wéér
een noodverband aangelegd, dat in vergelijking tot de Wet milieubeheer onder
de maat is, en waarvan allerminst zeker is of ermee de doelstellingen uit het
NMP kunnen worden gehaald. In de memorie van toelichting wordt zelfs, een
depositie met een bovengrens van 8000 mol/ ba/jaar aanvaardbaar geacht, te bereiken in 2010. Zo wordt behalve aan de Wet milieubeheer ook aan het NMP
betekenis ontnomen.
Daarnaast zijn vraagtekens te plaatsen bij de effectiviteit van de noodwet. Het is
de vraag in hoeverre de in het verleden in gebreke blijvende bestuursorganen nu
wel bereid zijn om een aktief anti-verzuringsbeleid te voeren, vergunningaanvragen hieraan te toetsen en toe te zien op de naleving van verleende vergunningen.
Het uitgangspunt van de noodwet dat in vergunningen binnen vijf jaar de 'laagste
uitstoot' moet worden nagestreefd, die 'in redelijkheid' kan worden gevergd,
draagt niet bij aan deze effectiviteit. Gevreesd moet worden dat over vijf jaar de
ammoniakemissie niet wezenlijk is teruggedrongen.
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6.2 Agriculture and the Environment
in The Netherlands
(1995)
CO-AUTEUR: J.M. VERSCHUUREN

1. Introduction
1.1 Agriculture in the Netherlands
Agricultural products are very important export products of the Netherlands and
therefore of substantial importance to the Dutch economy. Although the Netherlands is one of the smallest and the most densely populated countries in the
world, it now is the fourth largest net exporter of agricultural produce. Main agricultural production consists of course of milk and cheese, but also of meat, eggs,
vegetables and flowers.
In the Netherlands agriculture is now seen as one of the most important sources
of pollution and environmental degradation. Since 1950 agricultural production
has risen to enormous amounts,1 while at the same time the area of land used for
agricultural purposes has declined by 15 % and the input of labour by more than
50 %. This means that agricultural activities have been intensified enormously. It
certainly is the most intensive in Europe (Baldock/Bennett 1991, p. 120).
To reach these results there has been a substantial greater input of nutrients, pesticides, energy and (ground) water and new techniques in farming and livestock
breeding have been developed. Agriculture has been 'industrialized', with all the
consequences for the environment. To reach self-sufficiency rates of 411 % for
butter and 233% for pig meat, to name but two products, in such a small and
densely populated area, the environmental stress must be big, especially - in these
examples - as caused by animal manure.
1.2 Environmental policy and law in the Netherlands
Responsibility for national environmental policy in the Netherlands rests with
three Ministers. The first responsible minister for environmental matters is the
Minister of Housing, Planning and Environment. Besides the fact that the main
responsibility for environmental policy rests with this minister, he has to coordinate the environmental policies regarding traffic and water management (for
which the Minister of Transport and Water Management is responsible) and the
policy regarding pollution by animal manure and pesticides and regarding the
1

E.g. between 1950-1984 milk production has doubled, egg production has trebled, pork production
has quadrupled and the production of poultry has increased by ten times. Source: David Baldock,
Graham Bennett, Agriculture and the Polluter Pays Principle, a study of six EC countries, Institute for
european environmental policy, London/Arnhem 1991. Much information in this article on Dutch
agricultural policy has been obtained from this book.
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preservation of nature, like protection of landscapes, forests, animals and biological diversity (for which the Minister of Agriculture, Nature and Fisheries is responsible). The implementation of environmental policies and law takes place at
provincial and municipal level.
In the last few years, the environment in the Netherlands has more and more
been regarded as a whole: every aspect of the environment (water, air, land) has
its influence upon other aspects. Pollution of the air, for example, will pollute the
soil (as rain can bring dangerous sub stances in the air on the ground), the substances then get into the ground water and surface waters. Therefore, it can be
dangerous to look at just one aspect, or one sector of the environment. A certain
policy to reduce, for instance, the amount of waste being dumped on the soil or
in surface waters might cause more pollution of the air because people start to
burn their waste rather than to dump it on the soil or into the water. 50 the prevention of environmental pollution in one sector can cause more pollution in the
other. Therefore it is necessary to have an overall environmental policy.
The Dutch overall environmental policy was first published by the Minister of
Housing, Planning and Environment in 1989 in the National Environmental
Policy Plan (NEPP).2 This plan, which can be seen as an answer to the scientific
report 'Concern for tomorrow', describes the problems that have arisen and sets
out the paths for environmental policy between 1990 and 1994. It aims at a reduction of all pollution by 75-90 %. A total of 220 measures were announced,
varying from legislative action to scientific investigation. In addition, the plan
describes the costs that are involved in the measures of the period until 1994 and
afterwards. It is expected that the necessary environmental protection measures
until 2010 will cost about 150,000 million guilders. Other official reports from
the government are the Water-household Plan (issued by the Minister of Transport and Water Management) and the Policy Plan on Nature (issued by the Minister of Agriculture, Nature and Fisheries). These plans can be compared with the
NEPP, but are limited to water quality and water quantity and to landscape preservation.
Dutch environmental actions are focused on themes, rather than on aspects of the
natural environment like the air or the soil. This is of course a consequence of
the integral approach. The following themes are in the spotlight of our policy (as
announced in the NEPP): climate change, disturbance of nature, depletion of the
ozone layer, acidification, eutrophication, diffusion of substances, waste disposal,
and dehydration.
here are two ways in dealing with environmental problems: by effectoriented
measures and by source-oriented measures. It is obvious that effect oriented
measures may only be assigned a supplementary role. We need to tackle environmental problems where they arise: at the source. However, practical experience during the past decades has shown that effect-oriented measures were
needed to clean up 'legacies from the past'. Source-oriented policy is directed at
groups of producers and consumers. From all possible instruments in the regula-

2
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NEPP, Parliamentary Doc., 1988-1989, 21137, Nos. 1-2. The Plan has been given the title 'To
ehoose or to lose'. A totally revised plan will have been published by early 1994.
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tory, stimulatory, and communication spheres,3 a package of instruments is composed, taking regard of the nature of the group involved, with which the behaviour of this group has to be influenced. The main idea is to point everyone at his
own responsibility towards the environment (e.g. by creating research duties for
industries and agriculture, and by imposing a system of environmental care
within firms).
A leading principle in Dutch environmental policy and law - as it is in most
other countries -, is the principle of sustainable development: we have to maintain the natural ecosystems so that future generations can still see economic development). This means that all functions the environment nowadays has must be
kept intact for future generations.4
Environmental policy in the Netherlands has gained much attention from politicians because of the sharply increased public awareness of environmental problems. Especially the publication of the study 'Concern for tomorrow' and the
NEPP attracted much political and public attention. The parliamentary debates
on the implementation of the NEPP caused a political crisis in the summer of
1989: the christian democratic-liberal coalition fell apart due to different opinions
on the financial consequences of the measures proposed in the plan. In the election campaigns that followed the environment was one of the main issues.
Public and media attention is especially focused on agricultural problems (large
quantities of animal manure), deposition of acid (caused by traffic, industry and
agriculture), polluted drinking-water (especially by nitrates and pesticides), dehydration of certain sensitive natural areas, polluted grounds on which houses have
been constructed, polluted industrial areas, certain extremely polluted underwater
soils and the problem of wastes.
Private environmental organizations (like the Nature and Environment Foundation) play an important part in the activation of public awareness. They often
come up with data on the quality of the environment and can, in that way, provoke further action by the authorities.
Article 21 of the Dutch constitution charges the Government with the care for
the protection and improvement of the environment. The government has, until
now, fulfilled this task mainly by issuing legislation.
Dutch environmental legislation was for a long time dominated by 'sectoral' acts:
one act for every kind of pollution (i.e. one for pollution by noise, one for air
pollution, one for pollution by waste and another for pollution by chemical waste
etc.). Since the 1980's, however, the strong tendency towards an overall environmental policy had its reflection on legislation as well. The most important
environmental act nowadays is the Environmental Management Act (EMA).5
This act incorporates matters of procedure that used to be dealt with in sectoral
3

4

5

Direct regulations, economical instruments like levies or subsidies, education, public information etc.
Cf. later for more about direct regulations and the possibilities of economical regulations in Dutch environmental law.
Cf. the report from the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford-New York 1987.
Wet milieubeheer, Bulletin of Acts, Orders and Decrees 1992, 551. This Act entered into force on 1
March 1993.
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acts. The EMA contains rules on the application and granting of licenses for
plants and installations (including important procedures for information and participation of the general public), rules on environmental impact assessment, on
environmental planning and on environmental quality standards, general provisions concerning appeal and enforcement of environmental law, and financial
provisions. The EMA will continuously be extended with new chapters that go
beyond just procedural matters. By January 1994 rules concerning wastes have
been introduced in the EMA as well. Therefore, sectoral acts will become less
comprehensive and some of them will even disappear. The EMA is changing
from a procedural act to an overall environmental protection act.
The EMA offers an elaborate procedure for the granting of licenses. This procedure must be applied to almost all systems of licenses present in sectoral environmental acts. Important aspects of this procedure are the many possibilities for citizens and organizations to participate in it. They have a right to be heard and to
raise objections to draft decisions. They can also start proceedings before an administrative court, even when there is no specific interest of the particular citizen
at stake. The philosophy behind the liberal rules on admissibility is that whenever
environmental interests are at stake, everyone should be able to prevent the environment from being affected.
Most sectoral licenses have been integrated into one environmental license. As a
result, an applicant for licenses for several sectoral acts (e.g. a factory both polluting the air and producing too much noise) now only needs one license, in which
all environmental matters are dealt with. Besides administrative advantages, the
main advantage is that possible environmental damage can be prevented in a better way, because all polluting actions are assessed at the same time.
The Council for Environmental Management is the most important advisory
body for the Minister of Housing, Planning and Environment. The Council is
asked for advice on the most important features of environmental policy. Among
the members of the Council are representatives from private environmentalistorganizations, from employees' and employers' organizations, from lower public
bodies and from experts in the field of environmental protection.
2. Environmental problems caused by agricultural activities
First we will elaborate further on the kinds of damage to the environment that
are caused by farming activities. The problems caused by agricultural activities are
enormous, as was shown by the National Institute for Public Health and Environmental Hygiene. This institute conducted an integral study of the state of the
environment in the Netherlands, and its report was published in 1993.6 The report stated in general that if recent policy was continued, the situation of the entire environment would deteriorate drastically within a decade. As we look at
problems caused by agricultural activities only, we can discern damage caused by
the use of pesticides (2.1), acidification by ammonia emissions (2.2), discharge of
animal fertilizers, especially phosphate and nitrate (2.3) and dehydration caused
6
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by the use of ground water for spraying crops (2.4). Finally, we will also have a
brief look at the results of land reform for natural areas and wild animals and
plants and their habitat.
2.1 Pesticides
In agriculture alone, a total of 20 million kgs of pesticides, herbicides and fungicides is being used annually (leading to the highest level of pesticides per hectare
of all EEC-Member States: 10 kgs of active components per hectare each year).
Especially plant nursery and potato growing are forms of agriculture in which a
large quantity of pesticides are being used. This not only leads to a reduced number of species of plants and animals, but it also leads to problems with drinking
water supply (ground and surface waters can be contaminated with dangerous
pesticides ) and with the quality of the soil and the air. Since pesticides can easily
enter the food-chain and be harmful to human health as well, the use of pesticides is considered one of the most urgent environmental problems.
2.2 Acidification
Large scale bio-industry causes deposition of acid on the soil (sulphur dioxide/
SO2, nitrogen oxides/NOx, ammonia/NH3 and volatile organic compounds/VOC). The process of acidification is the main cause of the die back of
forests in the Netherlands, but it also causes plant and animal mortality and damage to agriculture, monuments and goods. With the current level of acidification
most of the trees in the Netherlands will not remain vital and will eventually die.
2.3 Discharge of animal fertilizers
A problem which gets much public attention nowadays is the pollution caused by
the discharge of fertilizers. In several regions there is a lot of stockraising industry,
which means that a large amount of animal manure is produced there. One problem arising from the dumping of manure on the soil is the problem of eutrophication: too much fertilizers (especially nitrate (N) and phosphate (P2O5 disturb
the ecological balance of the soil and the quality of the ground water.
Especially in the south and east of the country, where the soil is sandy and vegetation is typical for less fertile land, fertilizers cause great damage to the environment. In other parts of the country the soil is less vulnerable to the effects of nitrate.
Besides this, the manure also contains heavy metals, present in animal fodder,
which also get into the soil and the ground water. Since two-thirds of the required amount of drinking water is recovered from ground water, the pollution
of ground water by the discharge of animal manure is a serious threat to public
health.
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2.4 Dehydration
A permanent decline in the average ground water level is caused by ground water recovery on behalf of agricultural production and by draining lands in order
to grow plants on it or to enable heavy farming machines to get on the land.
Among other things it affects animal and vegetative life and leads to changes in
the mineral balance. The current ground water level in some agricultural parts of
the country (east and south) has declined between 50 and 100 cm between 1950
and 1985. This is a structural decline that causes great damage to vegetative life.
2.5 Disruption of natural areas
To make large scale production possible, the land had to be reallocated. This was
done mainly in the 1960's and 1970's. Because of the reallocation, we now have
large pieces of land without many natural elements in it: timbers and wooded
banks have disappeared, rivers were canalized and small paddocks were ploughed
under and developed for large scale agriculture. No need to say that this caused a
lot of damage to nature (flora, fauna and landscapes).
Also present agricultural techniques can damage natural values. Animal manure is
often discharged by injection into the soil (thus lessening the amount of ammonia
to get into the air), and this, together with early bringing in of the hay, has
caused a sharp decline in the number of typical Dutch birds such as lapwing and
godwit for which paddocks are the natural habitat.
3. Environmental regulations concerning the environmental problems
as listed above
3.1 Pesticides Act7
The Pesticides Act gives rules for the admission and use of pesticides. It prohibits
possession, sale and use of pesticides that are not admitted (Article 2). Pesticides
can not be admitted when it is proven that they lead to a diminishing production
capacity of the soil or when they pollute the soil, the water or the air. The Minister of Agriculture, Nature and Fisheries decides on admission (after research by
the Commission on the Admission of Pesticides ).
Rules on the use of pesticides include obligations to warn the user and the public
for the substances. Also included are rules on how to package and store pesticides
in an appropriate way.
In the next two to three Years, a re-evaluation will take place regarding the environmental effect of a large number of pesticides. This will lead to the prohibition
of several pesticides. The Minister can withdraw the admission when it appears
that an already admitted pesticide has dangerous side-effects or when new data on
the effectivity or toxicity come to light (Article 7).

7
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The Government has also reached an agreement with the producers of pesticides,
in which the producers have agreed to collect residues and used packages.8
3.2 Environmental Management Act and Interim Bill on ammonia and stockraising industry
The problem of acidification has to be solved by reducing emissions of ammonia
(NH3) especially in bio-industry. According to the Environmental Management
Act installations in which animals are reared have to obtain a permit before starting to operate. As we saw above, all polluting actions are assessed at the same
time in this one permit. The permit has to assure the 'best possible protection' of
the environment (Article 8.11 EMA). The strict rules of this new Act and its
predecessor, the Nuisance Act, together with a rather stringent approach by the
courts lead to the situation in which most farms which operated without a permit, could never obtain one under the EMA and therefore had to be closed
down. This situation was caused by the integral approach in which the entire
condition of the surrounding environment should be taken into account. Since
there already are high background ammonia levels in the east and south parts of
the country, a permit cannot be granted to additional farms or to farms that want
to enlarge their stocks.
If this approach was to be continued for stockraising industry, it would have
meant the shutting down of many installations, and this was politically considered
undesirable. Therefore the Interim Bill on ammonia and stockraising industry
was sent to Parliament in the summer of 1993.9 In this Act exact levels of ammonia-emissions are given for each individual installation to be reached by technical
applications in animal housing and livestock wastes storing. The new Interim Bill
however does not oblige the municipal authority, whose task it is to grant permits under the EMA, to take background levels of ammonia into account. So
now all livestock farms can get a permit, even when they are in areas in which
there are sensible natural values and in which already high levels of ammonia exist. The Interim Bill, which can be seen as emergency legislation, has not yet
passed Parliament, but the government expects it to come into force on January
1st, 1994.
Under the EMA, the provincial authorities can institute a survey of areas in
which the chemical, physical and biological characteristics of the environment are
not, or are only slightly, adversely affected by human activities, and of areas in
which such activities can be prevented without far-reaching measures. Based on
this survey, given in the four-yearly Provincial Environmental Policy Plan, a
programme has to be drawn up, containing proposals and measures to be carried
out in order to prevent the soil in these areas to become polluted or in any other
way affected. These programmes have to be taken into account by all planning
authorities. Areas designated as such are Environmental Protection Areas (Artcle
8

9

This agreement has been reached following negotiations between producers of pesticides and the
Minister, and must be regarded as an extra stimulus (beyond the rules given in the Pesticides Act) for
the reduction of pollution by pesticides.
Interimwet ammoniak en veehouderij, Parliamentary Doc. 1992-1993, 23221, Nos. 1-2.
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4.9 EMA). Extra protection is given to these areas by obliging Provincial authorities to take the status of the regions into account while making the Provincial
Zoning Plan. Each local zoning plan has to be in accordance with the Provincial
plan. A new Provincial Zoning Plan can even lead to obligatory modification of
local zoning plans. This means that the designation of soil protection and ground
water protection regions has an important influence in planning activities on both
provincial and municipal level.10
Also, provincial ànd national governments can issue Environmental Quality Standards that have to be met in a certain area (Article 5.1 EMA). These standards are
not legally binding for citizens, but they have to be observed in governmental
decisions of all authorities, including local authorities (e.g. when granting permits). Thus they have an indirect legal force for citizens. Some provinces expressed the idea to develop quality standards for ammonia levels in the air, but
with the new Interim Bill on ammonia and stockraising industry this probably
will not be possible, since in this law the national government has already quite
rigorously given rules that apply to stockraising industry; lower authorities will
have to follow these rules.
All other environmental problems as caused by agricultural activities (other than
acidification by ammonia emissions) can be tackled by giving extra rules in Environmental Policy Plans in which Environmental Protection Areas are designated
or by making Environmental Quality Standards on national or provincial level.
Especially the use of ground water and the application of manure on the soil can
well be dealt with by these new instruments.
3.3 Fertilizers Act and Soil Protection Act
The Fertilizers Act11 gives the Minister of Agriculture the opportunity to issue
Implementing Regulations on the production of animal manure. Licenses may be
needed for the trade of fertilizers (Articles 2-4). To reduce the surplus of manure,
rules can be made on its transportation, handling, storage, destruction or trading
(Articles 5-6).
An example of such rules can be found in the Regulation on Manure Registration for the Stockraising Industry.12 This Regulation compels all raisers of cows,
swines and poultry, and all people trading or storing manure to register various
data about the manure (like amount, quality, application). Apart from that, the
Fertilizers Act prohibits to enlarge the production of manure (Article 14) and it
also prohibits to relocate its production, unless the rules laid down in the Relocation of Manure Regulation13 are followed.
The Fertilizers Act imposes levies on farms that produce too much phosphates
(Article 13). The amount of kilograms of phosphates that are produced per hectare determines the height of the levy. When 125 kgs per hectare are produced, a
levy of 0,25 cents per hectare has to be paid, and when more than 200 kgs of
10
11
12
13
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phosphates are produced, a levy of 0,50 cents (per hectare) will be imposed.14
With the money, the Minister of Agriculture can finance measures to reduce the
amount of manure being dumped on the soil, i.e. by stimulating the construction
of manure processing installations, and to cover the costs of the manure bank.
This is an independent body, operated by an association of farmers, that supervises the redistribution of animal wastes. The bank puts suppliers in areas with
too much manure in contact with traders in livestock wastes.
The Soil Protection Act15 gives the Minister of Housing, Planning and Environment the power to make Implementing Regulations in order to prevent damage
to the soil. There is a Technical Commission for the Protection of the Soil to
advise the Minister on this and other matters concerning the protection of the
soil (Articles 2-5). The Act grants powers to the minister, but there are no normative regulations in the law itself. The Regulations that can be made can regard
six categories of actions (Articles 8-13):
1. dumping substances (like wastes) in or on the soil,
2. changing the quality or the structure of the soil by introducing substances i.e.
fertilizers) in it,
3. works carried out in or on the soil (like the installation of underground tanks
or pipelines),
4. transportation of hazardous substances (like the transportation of certain substances by pipelines),
5. actions that could incidently (as a side effect) cause pollution to the soil,
6. actions that can cause erosion or that can cause the soil to become saltish.
An example of such an Implementing Regulation is the Decree on the Use of
Animal Fertilizer,16 which restricts the dumping of manure on the soil to reduce
the emission of phosphates. Deposition objectives of acid equivalents have been
laid down in this Decree in order to reduce the use of phosphates on land (as of 1
January 1994): 125 kgs phosphates per hectare a year on arable land, 150 kgs a
year on farmland used for growing green maize and 200 kgs a year on grassy
farmland. Deposition of phosphates on areas of great environmental value is forbidden.
When immediate action is required, the Minister of Housing, Planning and Environment can take decisions regarding the six categories of actions mentioned
above (Article 21). When there has been an accident, causing damage to the soil,
provincial authorities can take all measures required to prevent further damage to
the environment or the public health (Article 23). The Soil Protection Act makes
it possible for provincial and governmental authorities to issue extra regulations
or measures in case basic environmental law cannot provide for a sufficient protection of the soil.

14

15
16

About 48,000 farms produce more phosphates than 125 kgs per hectare (of a total of 93,000 farms in
the Netherlands). In 1988 a total of 35 million guilders was generated.
Wet bodembescherming, Bulletin of Acts, Orders and Decrees 1986, 374.
Besluit gebruik dierlijke meststoffen, Bulletin of Acts, Orders and Decrees 1987, 114
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3.4 Ground water Act
The amount of ground water present in the soil is of great importance for the
ecological structure of the soil. Especially the presence of plants and animals can
be influenced by reducing the ground water. Besides this, ground water is the
most important source for the ,provision of our drinking water. That is the reason why the Ground water Act17 prohibits the abstraction of ground water from
the soil, unless a license is obtained from provincial authorities (Article 14). A
provincial plan provides guidance for the administration of ground water in the
Province (Article 8). Persons that abstract ground water from the soil have to
register various data, like amounts (Article 11). The same rules also hold for the
infiltration of large quantities of water into the ground water.
There is a Commission on Ground water Management that advises the Minister
of Traffic and Water Management on matters concerning the ground water (Article 2). In the Commission there are, among others, experts of the national government (the three Ministries that are involved in environmental matters, the
Ministry of Economic Affairs and others) and the water provision companies.
The Ground water Act does not give rules concerning the quality of the ground
water. Such rules can be given in Implementing Regulations based on the Soil
Protection Act (cf. above) and of course in the licence based on the EMA.
Provincial authorities can impose levies when they allow someone to abstract
ground water from the soil (Article 48 of the Ground water Act).
3.5 Law aimed at regulating areas
Besides the EMA, which, as mentioned above, opens the possibility to institute
Environmental Protection Areas to give special and integral protection to entire
areas, there is more legislation in which protection is being given to large areas of
land. In these areas agricultural activities can be limited or strict rules can be attached to such activities.
3.5.1 Nature protection legislation
The Nature Protection Act18 seeks to preserve natural diversity as well as cultural/historical diversity in the rural region. The Minister of Agriculture, Nature
and Fisheries can institute protected areas, after advice has been given by the
Council for the Protection of Nature (Article 7). In the so called Nature Protection Regions no disruption is allowed, unless a license has been obtained from
the Minister (Article 12). It is forbidden to pollute any areas that have been declared protected areas. It is also forbidden to cut or transport plants, flowers or
branches, to disrupt, catch or kill animals, or - in general - to damage nature (Article 16).
When a certain area has been declared a protected area, a so called Managing
Plan can be made (Article 14). In this plan the Minister and the owner of the area
indicate how they shall restore and manage nature within the area. The Council
17
18
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for the Protection of Nature has to give its recommendations about the plan. The
Minister can finance measures that are needed to execute the plan, when the
owner himself cannot pay for these measures.
3.5.2 Land reform legislation
With the Land Development Act of 1985 the Dutch legislator hoped that the
mistakes that had been made in the past with regard to land reform could be
avoided.19 As mentioned above, the Dutch rural areas had undergone substantial
changes after 1945 to make an enormous production increase possible. Only
since the law of 1985 can the destruction of small scale landscapes be prevented.
This Act has a multi-sectoral aim: it not only gives provisions that enable arable
agriculture, but, among other things, also sees to protect and develop nature and
landscape and to preserve certain historic features of the countryside.
An elaborate (and lengthy) procedure has been laid down in the Act in order to
bring all the different, often conflicting, interests together before the reform
starts. The provincial authorities have to draw up a Land Development Programme in which all aims of the reform-project are described in detail, as well as
the consequences for the economy, for the conditions of life, for the quality of
air, soil and water and for nature and landscapes. Participation of the general public and of public authorities involved in the project is foreseen. The Central Land
Development Committee advises the provincial authorities and can even make
changes in the programme. After this procedure, a Land Development Plan must
be made to carry out the programme. To have the Plan enacted, the same procedure must be followed as with the Programme. At several moments during this
procedure evaluations must be carried out that can be seen as a kind of environmental impact assessment (HELP-method). All these procedures cause land development programmes to last very long: up to 25 years.
3.5.3 Regional planning legislation
Many agricultural activities with environmental effects can be controlled by planning instruments like the Designation Plan (Article 10 of the Planning Act).
The Designation Plan, which is a local zoning plan, geographically limited to
municipal borders, can be a powerful instrument of environmental policy. The
plan regulates the purpose and use of land and gives instructions with respect to
its use and it gives necessary provisions for a system of licenses. It is a legally
binding plan. No licenses can be granted for an activity that would use the land
for a purpose which does not correspond with the designation in the plan. If, for
example, a certain area got the designation 'nature', agricultural activities could be
banned. The plan can also state types of activities that are allowed or are not allowed on a certain location. Distance - and zonal graphics from environmental
legislation have to be taken into account in local zoning plans.
The plan may not, however, impose environmental restrictions on operations
carried out on a farm directly. That must be done by applying environmental
regulations such as the EMA. A plan do can limit the environmental impacts by
controlling the establishment and growth of different types of farm. For example,
19
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a distinction may be made in a plan between those farms that are dependent on
exploiting the land through traditional farming techniques and the intensive livestock units that only use land to get rid of the manure that is produced in the
large stables in which animals are being raised. Restrictions may then be imposed
on the establishment and expansion of such livestock raising farms (Baldock/Bennett 1991, p. 150).
On the provincial level there are zoning plans as well. The provincial authorities
can indicate the planned development of certain areas within the province in
Provincial Zoning Plans; they can use this planning instrument to prevent environmental harmful activities from taking place within such areas. Provincial Zoning Plans are not legally binding for citizens, but each local zoning plan has to be
in accordance with the provincial plan. As has been stated already, a new Provincial Zoning Plan can lead to obligatory modification of local zoning plans. The
power of the Province to determine municipal planning should therefore not be
underestimated.
Regions for which special conservation measures need to be taken can also be
designated as such according to various environmental laws. We already mentioned the Environmental Protection Regions. Extra protection is given to these
areas by obliging Provincial authorities to take the status of the given regions into
account while making the Provincial Zoning Plan. The Minister of Agriculture,
Nature and Fisheries can regulate activities that take place in Nature Protection
areas (cf. § 3.5.3).
4. How effective are these regulations? Current and future policy
The National Environmental Policy Plan and the Policy Plan on Nature contain
the following goals as far as agriculture is concerned:
- ecosystems as a whole need protection: more attention to relations between
various aspects of the environment and ecosystems, rather than looking at aspects
of the environment as isolated problems;
- the soil must be, and remain, available for all purposes, not just for now, but for
future generations as well;
- by the year 2000 a reduction of the emission of NH3 by 70 % has to be
reached;
- additional effect oriented measures must be taken in order to prevent further
damage to natural areas from acidification;
- by the year 2000 a reduction of the discharge of fertilizers (phosphates and nitrates) by 70-90 % must be reached;
- the use of pesticides must be reduced substantially;
- more natural areas must be destined for nature preservation, e.g. by converting
agricultural land into nature;
- the problem of dehydration must be controlled; the first goal is to stop dehydrative effects from occurring in more areas than in 1985; the worst effects have
to be stopped by effect oriented measures (e.g. by issuing sprinkling prohibitions
for certain areas).
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With the EMA a good system of environmental rules has been set up, with lots
of possibilities to control agricultural activities that may harm the environment.
But to reach the goals we just mentioned, new legislation is in order and stricter
measures must be taken on the basis of such legislation.
We will end this report with some proposals for new legislation and by making
some remarks on the implementation of existing rules.
We already mentioned the Interim Bill on ammonia and stockraising industry
which hopefully will lead to a better control of manure producing farms. Because
of the not very strict rules in this Interim Bill it is to be feared however that the
goals as set out in the NEPP will not be met. The Interim Bill on ammonia and
stockraising industry has come under heavy criticism for two reasons: a. it does
not allow to take existing ammonia levels into account when taking a decision on
the application for a permit, b. all farmers can get a permit under this Act allowing them to emit as much ammonia as they did in 1986, even when they have
operated illegally, without a permit that is, for many years; this creates inequality
with all the farmers who have, according to their legal duties, kept licenses upto-date and who have installed many, costly emission reducing installations.20
The policy to convert agricultural areas into nature by buying out farms that no
longer are profitable may help to reach the goals, but this is only just beginning,
so no results can be predicted as of now.
To tackle the problem of eutrophication, a reduction of the production and discharge of fertilizers by 70-90 % has to be brought about by structural measures in
agriculture (if necessary even dosing down farms) and by several other juridical
instruments preventing the disposition of fertilizers in areas of environmental
value. The Decree on the Use of Animal Fertilizer will have stricter rules on the
dumping of manure on the soil as of 1 January 1995: 125 kgs phosphates per hectare a year on arable land, 125 kgs a year on farmland used for growing green
maize and 175 kgs a year on grassy farmland.
The Minister of Agriculture, Nature and Fisheries aims at reducing the use of
pesticides in agriculture and plant nursery, by stimulating biological ways of
combatting crop - and plant diseases. An entirely revised Pesticides Act is now
being discussed in Parliament, but this proposal does not seem to give full support
to biological ways of combatting diseases and has therefore met some criticism.
The Land Development Act has met criticism as well because of the long procedure which, despite its length, does not guarantee environmental aspects to be
taken fully into account. The legal protection of the interests of environment,
nature and landscape must be improved. Also Provincial Environmental Policy
Plans must be of greater importance for land reform, and environmental interests
must get a stronger voice, e.g. by giving environmentalists more influence in the
Central Land Development Committee. Until now agricultural interest groups
are by far better represented in this committee (Driessen 1990).
We end by stating that although most legislation has enough possibilities to control environmental effects of agricultural activities, there still remains a lot to be
done, especially by implementing these rules. Because farming organizations have
20

A critical article on the proposal: P.C.Gilhuis/J.Verschuuren, Noodwet ammoniak en veehouderij:
Wet milieubeheer buiten spel, Nederlands Juristenblad 1993/20, pp. 741-745.
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a powerful lobby within political parties in the Netherlands, many environmentalists think the reform of the agricultural sector to a more environmentally sound
sector is going much to slow with devastating effects on the condition of nature
and the environment. Certainly the Dutch government has set out very good
goals, but now we have to take the painful, but necessary, measures to reach
those goals!
5. Literature on Dutch environmental and agrarian policy and law
- C.W. Backes, Juridische bescherming van ecologisch waardevolle gebieden (Legal
protection of ecologically valuable areas), Zwolle 1993.
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EC Countries, Institute for European Environmental Policy, London/Arnhem 1991.
- E.H. Bakker/P.C.E. van Wijmen, De Natuurbeschermingswet (the Nature Protection Act), Vereniging voor Milieurecht (Association for Environmental Law) 1988-4,
Zwolle 1989.
- W. Brussaard (c.a.), Themanummer mest, in: Agrarisch Recht 1987/9 (special issue
on law concerning manure-production of Agrarian Law Review), p. 401 ff.
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1989 (Second Chamber, session 1988-1989, 21137, Nos. 1-2).
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- Environmental Programme 1991-1994, Annual Progress Report, SDU publishers,
The Hague 1990 (Second Chamber, session 1990-1991, 21802, Nos.
1-2.

372

6.3 Hoe groen is de Wet milieubeheer?
Over sectoraal, nationaal en lokaal denken
inzake natuurbescherming
(2002)
CO-AUTEUR: R.A.J. VAN GESTEL

1. De Wet milieubeheer ook een groene wet?
Welke rol speelt de Wet milieubeheer (Wm) eigenlijk bij de bescherming van
waardevolle natuurgebieden en beschermde dier- en plantensoorten? Sommigen
zal die vraag misschien wat verbazen: voor de bescherming van natuurwaarden
zijn andere wetten zoals de Nb-wet, de Flora- en Faunawet en de Wet op de
ruimtelijke ordening (WRO) toch van veel meer belang? Toch is het stellen van
die vraag om een aantal redenen van belang. Al sinds de wijziging van de Hinderwet, de voorloper van de Wm, in 1981 valt de bescherming van natuurwaarden onder de werkingssfeer van de wet. Met de bescherming van landschappelijke en ecologische waarden moet sindsdien bij de verlening van vergunningen en
de vaststelling van algemene regels rekening worden gehouden. De verruimde
reikwijdte van de Hinderwet werd dat genoemd.1 De Wm heeft dat aandachtspunt niet veranderd. Alleen al daarom is het van belang eens te kijken welke bijdrage de wet in de praktijk levert aan de bescherming van ecologische waarden.
Een andere reden is gelegen in de ontoereikende implementatie van Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn. Uit een door de Europese Commissie ingestelde ingebrekestellingsprocedure blijkt dat er nog altijd forse gaten zitten in de nationale
wettelijke bescherming van gebieden en soorten.2 Inmiddels is er een -in dit blad
zeer kritisch besproken- wetsvoorstel tot wijziging van de Nb-wet om alsnog aan
de Europese verplichtingen te voldoen. In dat voorstel vervult ook de Wm een
duidelijke rol.3 Mede daarom is het zinvol om eens bij de groene kant van de
Wm stil te staan. Maar los van deze internationale en Europese perikelen kan het
eveneens geen kwaad om te kijken naar de functie die de natuurbeschermingswetgeving, de WRO en de Wm met betrekking tot natuurbescherming vervullen. Als zij allen een functie hebben rijst de vraag hoe de afstemming tussen de
wetten moet zijn. Voor de beantwoording van die vraag is het nuttig om de rol
van de Wm beter in het vizier te krijgen.

1

2

3

Zie L. Bomhof, De Hinderwet, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen. P.C Gilhuis en N.S.J. Koeman,
Milieurecht, 1e druk, Zwolle 1989, p. 107 en E.N. Neuerburg en P. Verfaille, Schets van het Nederlands milieurecht, Alphen aan den Rijn, 3e druk 1991, p. 185-186.
Brief van de Europese Commissie van 24 oktober 2000, nr. SG (2000)D/107 8134 m.b.t. Richtlijn
92/43.
J. Veltman, De natuurbeschermingswet opnieuw op de helling, M en R 2002, p. 100-107.
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2. Een onderzoek naar de rol van de Wm-vergunning en de algemene
regels
Voor de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, de ECWM, waren deze vragen
aanleiding om een onderzoek uit te zetten dat verricht is door het Centrum voor
wetgevingsvraagstukken van Universiteit van Tilburg. Dat heeft geleid tot een
lijvig onderzoeksrapport met als titel: 'De onbekende groene kant van de Wet
milieubeheer'.4 De centrale probleemstelling van het onderzoek luidde:
'Wat is de rol van de Wet milieubeheervergunning en algemene regels voor inrichtingen (ex. art. 8.40 Wm) bij de bescherming van natuurgebieden en bedreigde dieren plantensoorten, mede in het licht van andere relevante wetgeving en rekening
houdend met eisen die vanuit internationaal en Europees recht aan bedoelde bescherming worden gesteld?'

In het onderzoek is de Wm, en daarvan weer met name de vergunning en de
algemene regels, centraal gesteld, zonder dat dit echter betekent dat aan deze wet
het primaat zou moeten toekomen. Veel bedreigingen voor natuurwaarden hebben feitelijk niet in de eerste plaats te maken met de activiteiten van inrichtingen.
Denk aan de milieubelasting door diffuse en mobiele bronnen, gebruik van bestrijdingsmiddelen of het uitzetten van niet-inheemse dier- en plantensoorten etc.
Daarnaast is als uitgangspunt genomen dat de vraag langs welk juridisch spoor de
bescherming van natuurwaarden gerealiseerd wordt van ondergeschikt belang is,
zolang de wetgeving op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening en milieubeheer tezamen maar een adequaat niveau van bescherming biedt.5
Om het onderzoek praktisch uitvoerbaar te houden is ervoor gekozen de reikwijdte ervan te beperken tot natuurgebieden en dier- en plantensoorten die bescherming behoeven op grond van internationaal en Europees recht. Door deze
inperking kon het internationaal en Europese recht een onderdeel van het normatief kader vormen. Bijkomend voordeel was dat in het empirische deel van het
onderzoek gekeken kon worden naar de mate waarin en de manier waarop internationale en Europese regelgeving doorwerkt naar de praktijk van alledag.
Het onderzoek bestond uit twee gedeelten. In de eerste fase is aan de hand van
literatuur- en jurisprudentie onderzocht welke invloeden inrichtingen kunnen
hebben op de beschermde gebieden en soorten. Tevens is bekeken welke mogelijkheden ter bescherming de vergunning en de algemene regels uit de Wm bieden, en welke mogelijkheden de instrumenten uit de ruimtelijke ordeningswetgeving en de natuurbeschermingswetgeving bevatten om de problemen aan te
kunnen pakken. Ook zijn de eisen die het internationale en Europese recht terzake stelt in kaart gebracht.
4

5
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C.J. Bastmeijer, R.A.J. van Gestel, P.C Gilhuis, F.A. de Lange en Th. Peters, m.m.v. M.S. Liebregts
en P.C.E. van Wijmen, De onbekende groene kant van de Wet milieubeheer, ECWMachtergrondstudie 2002/8, Den Haag 2002.
Over wat 'adequaat' is vallen meerdere boeken(kasten) vol te schrijven, maar voor het doel van het
onderhavige onderzoek volstaat het om te zeggen dat de verschillende wettelijke regimes samen ertoe
moeten leiden dat Nederland kan voldoen aan internationale verdragen en Europese regels betreffende
o.a. biodiversiteit, de realisatie van een ecologisch netwerk (Natura 2000) en meer specifiek de bescherming van (bepaalde) soorten en habitats.
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De tweede fase betrof een empirische onderzoek waarin is gewerkt met casusposities. Voor de selectie daarvan is gezocht naar: a) een casus over de oprichting
van een nieuwe of uitbreiding van bestaande inrichting buiten een beschermd
natuurgebied met invloed op het natuurgebied (een veehouderij in de buurt van
natuurgebied de Groote Peel); b) een casus over een nieuwe of uitbreiding van
een bestaande inrichting binnen een natuurgebied met een mogelijke negatieve
invloed op dat gebied (de aanleg van een golfbaan met aanverwante activiteiten,
zoals de exploitatie van een restaurant, clubhuis en vakantie- en recreatiewoningen in een natuurgebied, het landgoed 'De Utrecht'; en c) een casus over oprichting of uitbreiding van een inrichting met potentiële aantasting van een beschermde soort, zonder directe relatie met een beschermd gebied (de aanleg van
een windmolenpark in de Wieringermeer, waarbij de aanleg van het park vooral
tot aantasting van het leefgebied van bepaalde beschermde vogelsoorten kan leiden). Naast diepgaand dossieronderzoek zijn interviews met de betrokken actoren gehouden. Daarnaast zijn algemene interviews gehouden met sleutelfiguren
van de Ministeries van VROM en LNV, van lokale overheden, de advocatuur,
land- en tuinbouworganisaties, milieuorganisaties en de Commissie voor de milieueffectrapportage.
In dit artikel gaan wij in op een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek.
Eerst bespreken we kort de mogelijke rol van de Wm als 'vangnet' voor de bescherming van natuurwaarden (§ 3). De nadruk zal hierbij worden gelegd op de
kansen en beperkingen die instrumenten als vergunningen en algemene regels in
theorie kunnen bieden, waar het betreft de (aanvullende) bescherming van gebieden en soorten die nodig is om eventuele gaten in andere wetten op te vullen.
De belangrijkste knelpunten in de ruimtelijke ordeningswetgeving en de natuurbeschermingswetgeving die ervoor kunnen zorgen dat de Wm wellicht geactiveerd moet worden, stippen wij vervolgens aan (§ 4). Daarna bespreken we enkele opvallende bevindingen uit het praktijkgedeelte van het onderzoek (§ 5).
Ten slotte trekken we enige conclusies (§ 6).
3. Mogelijkheden en beperkingen van de Wm bij het beschermen van
gebieden en soorten
Waar het gaat om de theoretische mogelijkheden om met behulp van vergunningen en algemene regels een bijdrage te leveren aan de bescherming van kwetsbare gebieden en soorten, levert het onderzoek een aantal interessante gezichtspunten op betreffende de reikwijdte van de wet, de beperkingen die het begrip inrichting met zich meebrengt, de spanning tussen de planologische locatiebeslissing en de ecologische inpassing door middel van bijvoorbeeld vergunningvoorschriften.
In de eerste plaats is op grond van de parlementaire geschiedenis en de literatuur
vastgesteld dat de reikwijdte van de Wm tevens (het tegengaan van) aantastingen
van natuurwetenschappelijke en ecologische waarden omvat. In de jurisprudentie
is dit bevestigd.6 Hierbij kan men denken aan een breed scala van onderwerpen
dat uiteenloopt van de aantasting van flora en fauna door toenemende recreatie6

Zie ABRvS 28 januari 1999, M en R 1999, 65, m.nt. Verschuuren.
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druk,7 verstoring van in het wild levende dieren als gevolg van geluidhinder veroorzaakt door een motorcrossterrein,8 uitsterven van zeldzame plantensoorten
door grondwateronttrekking als gevolg van de aanleg van een golfbaan,9 tot en
met aantasting van het nachtelijke landschap door assimilatiebelichting van tuinbouwkassen10 en visuele hinder (o.a. slagschaduw) en verstoring van het leefgebied van vogels door de bouw van een windmolenpark.11
Door de wetgever is bewust gekozen voor het ruime begrip 'belang van de bescherming van het milieu', zonder het milieubegrip inhoudelijk te definiëren, om
niet bij voorbaat bepaalde concrete milieunadelige gevolgen uit te sluiten en de
verdere rechtsontwikkeling een kans te geven.12 Achteraf kan de vraag worden
gesteld of dit wel zo'n gelukkige keuze is geweest. Door natuurwaarden niet expliciet een plaats te geven binnen de 'verruimde reikwijdte' werd het de uitvoeringspraktijk wel erg gemakkelijk gemaakt om deze ecologische aspecten in de
dagelijkse praktijk te veronachtzamen bij het nemen van concrete besluiten. Bovendien lijkt het er sterk op dat de terughoudende opstelling van de wetgever
voor de rechter aanleiding is geweest op een aantal punten de lijn van de jurisprudentie ten aanzien van het begrip 'inrichting' onder de Hinderwet te continueren.
3.1 Het begrip inrichting: een erfenis van de Hinderwet?
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de jurisprudentie waaruit volgt dat met behulp van vergunningen en algemene regels alleen kan worden opgetreden tegen
gevaar, schade en hinder voor personen, goederen, planten of dieren buiten de
grenzen van de inrichting. Uit bestendige jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat
het niet mogelijk is om schade aan natuurwaarden op het terrein van de inrichting zelf door middel van voorschriften tegen te gaan. Zo bepaalde de Afdeling
bestuursrechtspraak onlangs nog dat het kappen van bomen binnen de grenzen
van de inrichting niet behoort tot de gevolgen van het oprichten en in werking
zijn van de inrichting die in het kader van de vergunning krachtens de Wm meegewogen kunnen worden.13
Gelet op het feit dat de bescherming van intrinsieke milieuwaarden thans integraal onderdeel uitmaakt van het afwegingskader van de Wm valt naar onze mening niet goed in te zien waarom een Wm-vergunning bijvoorbeeld wel bescherming zou kunnen bieden aan een buiten de inrichting gesitueerde dassenburcht waarvan de bewoning gevaar loopt vanwege de geluidsoverlast van de
7
8
9
10

11

12
13
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AGRvS 5 maart1993, BR 1993, 717.
Zie o.a. Vz ABRvS 25 augustus 1999, KG 1999, 300, Vz ABRvS 14 april 1998, KG 1998, 227.
Zie reeds AGRvS 17 november 1988, AB 1990,134.
ABRvS 11 maart 1996, BR 1996, 579. Zie ook ABRvS 16 januari 1997, M en R 1997, 73 waarin de
Afdeling overweegt dat de duisternis en het nachtelijk landschap als waarden moeten worden beschouwd waarmee in het kader van de vergunningverlening ingevolge de Wm rekening moet worden
gehouden.
Zie over visuele hinder ook F.P.C.L. Tonnaer, Toetsing aanvraag milieuvergunning en planologische
belangen, Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2001, nr. 4, p. 148 en de verzamelnoot van Van Gestel
onder ABRvS 12 september 2001, M en R 2002, nr. 10.
Kamerstukken II 1989/90, 21 087, nr. 6, p. 43.
ABRvS 12 december 2001, M en R 2002, 89, m.nt. Van Gestel (Stichting Bomenridders).
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inrichting voor deze dieren, maar niet aan een op het terrein van een inrichting
gelegen rustplaats voor dit soort dieren.14
Niet alleen de binnengrenzen van het begrip inrichting leveren problemen op
waar het de bescherming van ecologische waarden betreft, dit geldt ook voor de
buitengrenzen. Zo is het volgens de jurisprudentie vaak niet mogelijk om aan
een vergunning krachtens de Wm voor agrarische bedrijven voorschriften te verbinden ten aanzien van activiteiten of handelingen die buiten het terrein van de
inrichting worden verricht, zoals het uitrijden van mest en de daaruit voortvloeiende (stank)hinder. Dit laatste, omdat landerijen bijvoorbeeld doorgaans geen
onderdeel uitmaken van de inrichting.15 Hetzelfde geldt voor het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in boomgaarden.16 De Afdeling bestuursrechtspraak motiveert dit door erop te wijzen dat landerijen en dergelijke wel grondgebonden
activiteiten behelzen, maar niet plaatsgebonden zijn. De 'toevallige' omstandigheid dat in sommige gevallen de grond in de onmiddellijke nabijheid van bijvoorbeeld een akker- of tuinbouwbedrijf is gelegen zou niet afdoen aan het feit
dat hier geen sprake is van één inrichting. De consequentie hiervan is dat belangrijke milieunadelige gevolgen voor natuur en landschap, zoals overbemesting en
verstoring van weidevogels, die het gevolg zijn van bedrijfsmatige activiteiten,
door een enge uitleg van het begrip inrichting dikwijls buiten de reikwijdte van
de Wm vallen.
Behalve een reeds onder de Hinderwet bestaande traditie waarin de 'indirecte
milieugevolgen' van inrichtingen slechts in beperkte mate mogen worden meegenomen in de afweging rond milieurelevante besluiten, speelt ook de gewenste
afstemming met andere wetgevingscomplexen hier een rol. Zo leert de jurisprudentie dat bijvoorbeeld dierenwelzijnsaspecten in beginsel niet via de Wm geregeld kunnen worden, aangezien daarop de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren van toepassing is.17 Desalniettemin blijkt het tegengaan van besmettelijke
dierziektes, zoals varkenspest en mond- en klauwzeer, wel een belang te zijn dat
binnen de reikwijdte van de Wm valt en soms kan leiden tot (aanvullende) regulering via vergunningen en/of algemene regels op grond van deze wet.18
3.2 Gaat de Wm ook over de locatie waar milieuschadelijke activiteiten plaatsvinden?
Inzake de afbakening van de Wm tot andere wetten is een belangrijk terugkerend
probleem de vraag in hoeverre de Wm mede betrekking kan hebben op de locatiekeuze of uitsluitend op het beperken van de milieunadelige gevolgen van een
inrichting op de aangevraagde plaats.

14

15
16
17
18

In ABRvS 17 juli 2002, nr. 200103105/1 ontloopt de Afdeling deze vraag door te stellen dat verweerders zich op goede gronden op het standpunt hebben gesteld dat de vergunning niet in het belang
van de bescherming van de das behoeft te worden geweigerd, nu op grond van het deskundigenbericht en de gebleken toename van de dassenpopulatie in de omgeving van de inrichting niet aannemelijk is dat het in werking zijn van de inrichting nadelige gevolgen heeft voor de reeds aanwezige dassenpopulatie.
ABRvS 21 april 1998, M en R 1998, 69, m.nt. Backes.
ABRvS 16 januari 1997, M en R 1997, 72 en ABRvS 01-12-1995, M en R 1996, 128.
ABRvS 16 februari 2000, AB 2000, 265, m.nt. Verschuuren.
ABRvS 11 mei 2000, AB 2000, 364, m.nt. Verschuuren en Vz. ABRvS 2 juni 1998, KG 1998, 254.
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Deze problematiek speelt onder andere bij de aantasting van 'landschappelijke
waarden' en het tegengaan van 'visuele hinder', maar ook bij het thema 'externe
veiligheid'.
Soms oordeelt de rechter dat aantasting van zoiets als de landschappelijke openheid geen bezwaar betreft dat uitsluitend van planologische aard is en dat er daarom ook bij het verlenen of weigeren van de milieuvergunningen rekening mee
kan worden gehouden.19 Dit zien we terug bij zaken als het tegengaan van lichthinder als gevolg van assimilatiebelichting in de glastuinbouw of het gebruik van
zogenaamde 'skybeamprojectoren' in de horeca.20 In andere gevallen waar sprake
is van inrichtingen die visuele hinder veroorzaken zien we echter dat door de
rechter vaak een terughoudender koers wordt gevolgd.21 In een geschil omtrent
het verlenen van een Wm-vergunning voor de oprichting van een paardensportcentrum waarvan vaststond dat hiervan negatieve gevolgen zouden uitgaan voor
een belangrijk weidevogelgebied en een overwinteringgebied van Taigarietganzen, oordeelde de Afdeling streng. Hoewel de inrichting zou komen te liggen
binnen de Ecologische Hoofdstructuur en de verstoring van de openheid van het
landschap en het ruimtebeslag nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het
foerageergebied van de ganzen, zou het hierbij gaan om planologische bezwaren
die niet in het bestek van de Wm-vergunningverlening aan de orde kunnen komen.22
In zijn noot bij deze uitspraak merkt Backes op dat indien de vestiging van bepaalde inrichtingen met het oog op de natuurwetenschappelijke en ecologische
waarden dient te worden uitgesloten of beperkt, dit in eerste instantie in het bestemmingsplan moet worden vastgelegd. De milieuvergunning zou niet het juiste
kader zijn om verschillende locaties tegen elkaar af te wegen. De reden daarvan is
dat het bevoegd gezag bij zijn beschikking om de vergunning te verlenen gebonden is aan de aanvraag die op een bepaalde locatie betrekking heeft. Men kan
daarbij niet aanvoeren, dat de aangevraagde inrichting om milieuredenen beter
ergens anders kan worden opgericht.23 Bij de vergunningverlening op grond van
de Wm (en die op grond van de Wvo) mogen de bijzondere ecologische en natuurwetenschappelijke waarden van het desbetreffende gebied pas dan een doorslaggevende rol spelen als de aangevraagde inrichting op de aangevraagde locatie
op zich, onafhankelijk van de vergelijking met andere locaties, om milieuhygiënische redenen onaanvaardbaar is. Maar de kernvraag is dan natuurlijk hoe dat
moet worden vastgesteld. Bovendien is de verwijzing van appellanten naar het
ruimtelijke spoor praktisch gezien doorgaans uitsluitend zinvol indien er al in het
bestemmingsplan rekening is gehouden met de ecologische waarden van een gebied, omdat anders, mede gelet op het limitatief-imperatieve stelsel van art. 44
Woningwet de afgifte van een bouwvergunning simpelweg niet mag worden
19
20

21
22
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ABRvS 21 maart 1997, BR 1997, 578.
Vgl. o.a. ABRvS 4 juli 1995, BR 1995, 772 en ABRvS 26 februari 1993, M en R, 1993, 76, m.nt.
Nijhoff en Vz. ABRvS 21 Augustus 1995, AB 1995, 601, m.nt. Michiels.
ABRvS 17 juli 1995, M en R 1996, 27.
ABRvS 30 september 1996, AB 1997, 259, m.nt. Backes.
Ook onder het regime van de Hinderwet ging de bestuursrechter er vaak impliciet vanuit dat planologische bezwaren en bijvoorbeeld bezwaren inzake ontgronding en daling van de grondwaterstand buiten de reikwijdte van de wet vielen. Zie o.a. ABRvS 8 augustus 1995, BR 1995, 939.
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geweigerd. Omwonenden of milieuorganisaties met bezwaren van ecologische
aard komen dan met andere woorden al snel tussen de wal en het schip terecht.24
3.3 Naar een betere afstemming Wm/WRO?
Op grond van de jurisprudentie blijft intussen onduidelijk in welke gevallen en
op welke wijze er in aanvulling op de planologische regelgeving ruimte is voor
toetsing in het kader van de Wm aan natuurwetenschappelijke, landschappelijke
en ecologische waarden.25 In de toelichting bij het voorontwerp voor de fundamentele herziening van de WRO wordt als mogelijkheid geopperd om in de
Wm voortaan te bepalen dat een van de toetsingscriteria voor een milieuvergunningaanvraag voor milieubelastende activiteiten wordt of deze passen in het bestemmingsplan. Hiermee moet worden voorkomen, dat een eenmaal afgegeven
milieuvergunning vervolgens wegens strijd met het bestemmingsplan niet kan
worden geëffectueerd. De inzichtelijkheid en duidelijkheid van het wettelijk systeem zouden daardoor voor burgers en bedrijven worden vergroot.26 De vraag
blijft echter of dit nu ook zal gaan betekenen dat in de toekomst een milieuvergunning geweigerd kan worden wanneer de locatiekeuze uit het oogpunt van
gebieds- of soortenbescherming op fundamentele bezwaren stuit. De Afdeling
bestuursrechtspraak is thans namelijk van mening dat de locatiekeuze geen onderdeel uitmaakt van het toetsingskader van de Wm.27
Wil men het primaat bij locatiekeuze van potentieel milieunadelige inrichtingen
aan het ruimtelijke ordeningsrecht laten, dan wringt er toch iets. Michiels heeft
er in zijn oratie terecht op gewezen dat een deel van het huidige probleem daardoor veroorzaakt wordt,28 dat ook langs het ruimtelijke spoor vaak geen of
slechts een beperkte toetsing mogelijk is van de locatiekeuze door de grofmazigheid en geringe actualiteit van veel ruimtelijke plannen. Hij stelt voor dat in de
wet een bevoegdheid wordt opgenomen om de bouwvergunning te weigeren in
gevallen waarin het bouwwerk om locatieredenen zodanig ongewenst is, dat van
ernstige strijd met het milieubelang moet worden gesproken, zelfs wanneer het
bestemmingsplan daarvoor geen aanknopingspunten biedt. Te denken valt aan de
situatie van een vrij plotseling (in behoorlijke aantallen) opduikende beschermde
diersoort of een onverwacht bloeiende ontwikkeling van een (nieuw) natuurgebied waarmee bij de opstelling van dit plan nog geen rekening kon worden gehouden. In andere gevallen waarin de aantasting van het milieubelang minder
ingrijpend is en niet per se hoeft te leiden tot weigering van de bouwvergunning
zou dan nog een aanvullende regulerende rol weggelegd kunnen zijn voor het
beschermen van natuurwaarden via de milieuvergunning.
24

25

26

27

28

Zie bijv. de annotatie bij een van de 'vuurwerkuitspraken' van de Raad van State van 9 sept. 2000, M
en R 2001/4, nr. 49, m.nt. Van Gestel.
Zie voor dezelfde conclusie en meer voorbeelden uit de jurisprudentie ook F.P.C.L. Tonnaer, Toetsing aanvraag milieuvergunning en planologische belangen, Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2001/4,
p. 146-149.
Zie het Voorontwerp, Fundamentele herziening Wet Ruimtelijke Ordening, Den Haag, augustus
2001, p. 69.
Daarom kan bijvoorbeeld ook niet een zogenaamde 'Iocatie-m.e.r.' worden vereist bij de aanvraag
voor een milieuvergunning. Zie ABRvS 21. januari 2000, AB 2000, nr. 129, m.nt. Soppe en ABRvS
1 september 1994, AB 1995, 290, m.nt. Drupsteen.
F.C.M.A. MichieIs, Kleur in het omgevingsrecht, Den Haag 2001, p.27.
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Ook Drupsteen vindt het in zijn afscheidsrede onbevredigend dat zowel het milieurecht als het ruimtelijke ordeningsrecht weinig mogelijkheden bieden om ervoor te zorgen dat bedrijven zich vestigen op de uit het oogpunt van milieubescherming en veiligheid meest gunstige locatie.29 Indien een bestemmingsplan de
vestiging van een bepaald type inrichting toelaat, bestaat er voor een gemeentebestuur geen mogelijkheid om anders dan door overreding de locatiekeuze bij te
sturen. Hij suggereert twee mogelijke oplossingen om dit probleem aan te pakken. In de eerste plaats zou dat wellicht kunnen door de bouw- en de milieuvergunning te integreren in één document ofwel te regelen dat in één besluit over
het verlenen van beide vergunningen en dus over de locatiekeuze kan worden
beslist. Nadeel daarvan is, aldus Drupsteen, dat beide documenten een andere
werkingsduur hebben, doordat de milieuvergunning niet alleen betrekking heeft
op het oprichten, maar ook daarna op het in werking zijn van een inrichting,
terwijl de bouwvergunning feitelijk is uitgewerkt nadat de bouw is voltooid. De
tweede sturingsmogelijkheid ligt in het afzwakken van de milieujurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak waarin strak wordt vastgehouden aan het
beslissen op grondslag van de aanvraag waardoor het in feite de bedrijven zelf zijn
die kunnen kiezen voor een locatie zolang er door middel van voorschriften voor
kan worden gezorgd dat de milieunadelige gevolgen niet onaanvaardbaar zijn
(anders dient de vergunning immers te worden geweigerd).30
3.4 Een aanvullende rol van de Wm ten opzichte van de Nb-wet?
Dat de vergunning op grond van de Nb-wet een aanvullende bescherming kan
bieden ten opzichte van de milieuvergunning op grond van de Hinderwet/Wm
blijkt onder andere uit het beroemde Kuundersarrest van de Hoge Raad. Omgekeerd kan zich echter ook de vraag voordoen in hoeverre aan de Wm een rol
kan toekomen indien de bescherming die de Nb-wet(vergunning) biedt niet toereikend is. Deze vraag kwam aan de orde in het kader van de vraag of het toestaan van proefboringen onder De Biesbosch in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn.31
Omdat De Biesbosch wél is aangewezen als een speciale beschermingszone overeenkomstig de Vogelrichtlijn is op dit gebied overeenkomstig artikel 7 Habitatrichtlijn ook de artikelen 6 lid 2 tot en met lid 4 van de Habitatrichtlijn van toepassing waar het gaat om besluiten met significante gevolgen voor het aangewezen gebied. Nu De Biesbosch echter niét als beschermd natuurmonument in de
zin van de Nb-wet is aangewezen moest worden gezocht naar besluiten op basis
van andere wetten om te bezien of de implementatie van de Habitatrichtlijn op
een juiste wijze had plaatsgevonden. In casu was dat het locatiebesluit op grond
van de Wet opsporing delfstoffen en de Regeling vergunningen en concessies
delfstoffen Nederlands territoir 1996. In het kader daarvan moet normaliter ook
een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Door middel van het MER zou volgens de rechtbank voldoende inzicht kunnen worden verkregen in de gevolgen
29
30
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Th. G. Drupsteen, Een brug te ver?, Deventer 2002.
Zie M.P. Jongma, De milieuvergunning: een onderzoek naar het beschermingsniveau en de soorten
voorschriften, Deventer 2002, p. 153.
Rb Arnhem 6 november 2000, M en R 2001, nr. 27, m.nt. Verschuuren.
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die een voorgenomen proefboring kan hebben op De Biesbosch met het oog op
art. 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn en zou zelfs een eventuele afweging als bedoeld in art. 6 lid 4 van deze richtlijn kunnen worden gemaakt.
Dit laatste is echter slechts gedeeltelijk waar, omdat de consequenties van het
MER beperkt zijn. Ingevolge art. 7.37 Wm moet er bij de besluitvorming slechts
rekening mee worden gehouden. Niet geregeld is dat alternatieve oplossingen,
die ervoor zorgen dat het gebied niet wordt aangetast, ook daadwerkelijk moeten
worden gekozen, zoals art. 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn verlangt, tenzij dwingende redenen van groot openbaar belang tot een andere uitkomst nopen en er
compensatie mogelijk is. In casu werd het locatiebesluit uiteindelijk vernietigd,
omdat het niet ging om proefboringen in een gevoelig gebied - er werd van buiten het beschermde gebied schuin geboord onder De Biesbosch - waardoor de
m.e.r.-regeling niet van toepassing was. Nu er volgens de rechtbank ten onrechte
niet was getoetst aan de Habitatrichtlijn, omdat er ook bij gedevieerd (schuin)
boren wel degelijk significante gevolgen voor het wel beschermde gebied kunnen optreden, werd het locatiebesluit vernietigd wegens strijd met de richtlijn.
Interessant is dat de rechter op het einde van zijn uitspraak wijst op het feit dat er
in casu ook een Wm-vergunning nodig is voor het oprichten van de boorinstallaties, maar dat ook via dat spoor niet voldoende bescherming zou kunnen worden geboden in de zin van de Habitatrichtlijn. Dit laatste, omdat het afwegingskader van deze wet minder omvattend zou zijn dan art. 6 van de Habitatrichtlijn
en er geen compenserende maatregelen zouden kunnen worden voorgeschreven.
Bij het eerste punt kunnen evenwel vraagtekens worden gesteld. Voor zover het
gaat om milieubelangen lijkt de Wm, zoals hiervoor verdedigd, zeker niet minder ruim dan de richtlijn en kan worden verdedigd dat het behoud van biodiversiteit als omschreven in art. 2 lid 1 van de Habitatrichtlijn binnen de reikwijdte
valt. Tegelijkertijd is art. 6 lid 4 van deze richtlijn aanmerkelijk breder waar het
gaat om de mogelijkheid om bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard, projecten of plannen toe te staan met nadelige gevolgen voor de bescherming van bepaalde gebieden en soorten. Artikel 8.10 van
de Wm bepaalt immers dat een vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu mag worden geweigerd. Deze andere belangen zorgen in de
Habitatrichtlijn evenwel juist niet voor een meer omvattende bescherming, maar
bieden mogelijkheden om uitzonderingen op het belang van de bescherming van
het milieu toe te kunnen staan. Of er op basis van de Wm ook compenserende
maatregelen kunnen worden voorgeschreven is minder zeker, maar wanneer deze maatregelen door middel van beperkingen of vergunningvoorschriften kunnen
worden gerealiseerd lijkt dat ons niet bij voorbaat onmogelijk. Waar het echter
gaat om inrichtingen die niet onder de vergunningplicht vallen ligt de zaak wat
gecompliceerder.
3.5 Algemene regels en natuurbescherming: een lege bladzijde in de Wm
Ook de relatie tussen algemene regels en de bescherming van natuurwaarden is
een moeizame. Uit de bestudering van de teksten en toelichtingen van de nieuwe generatie 8.40-amvb's blijkt dat de bescherming van gebieden en soorten
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nauwelijks een rol heeft gespeeld in de operatie Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit die heeft geleid tot het op grote schaal vervangen van de
aloude vergunningplicht op milieugebied door een regime van vergunningvervangende algemene regels. Mede op basis van onze interviews kan geconcludeerd
worden dat de natuuraspecten niet vóór op het netvlies hebben gelegen bij de
opstellers van deze amvb's. In theorie zou dit kunnen liggen aan het feit dat algemene regels minder ruimte laten voor maatwerk, terwijl dat juist van belang is
bij de bescherming van natuurwaarden, zeker waar het gaat om beschermde dieren plantensoorten. Deze zijn immers niet per se gebonden aan een bepaalde locatie.
Een andere mogelijke verklaring voor de tekortschietende aandacht voor met
name gebiedsbescherming is dat de amvb-wetgever steeds sterker lijkt uit te gaan
van het 'primaat van de ruimtelijke ordening' bij de vestiging van bedrijven en
andere milieubelastende activiteiten. Dit zien we onder andere terug bij het op
grote schaal verdwijnen van 'afstandsnormen' in recente 8.40-amvb's die het mogelijk maakten om zaken als geluidoverlast, veiligheidsrisico's, stankhinder en bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen te gaan.32 Door het verdwijnen van de bewuste afstandsnormen moet thans worden teruggevallen op de
reguliere bescherming die het bestemmingsplan biedt33, zoals de daarin opgenomen functiescheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende activiteiten en
het opnemen van gebruiksvoorschriften.
Weliswaar wordt daar in de toelichtingen bij de nieuwe amvb's gewezen op de
verruiming van de mogelijkheden om te komen tot (gebiedsgericht) maatwerk
door het stellen van nadere eisen, maar de realiteitswaarde van deze opmerking
lijkt beperkt te worden doordat: a) nadere eisen ingevolge artikel 8.42 lid 1 van
de Wm, alleen kunnen worden opgelegd met betrekking tot in de amvb zelf aangegeven gevallen, b) betwijfeld mag worden of bevoegde gezagsinstanties die de
melding ontvangen voldoende deskundig zijn om van deze bevoegdheid op een
adequate wijze gebruik te kunnen maken c) het opleggen van nadere eisen indruist tegen de dereguleringstendens die sterk bepalend is geweest bij de herziening van bestaande vergunningvervangende amvb's.
4. Belangrijke knelpunten in het ruimtelijke spoor en de bestaande natuurbeschermingswetgeving
In ons onderzoek is uitgebreid ingegaan op de belemmeringen voor een effectieve bescherming van gebieden en soorten in de huidige ruimtelijke- en natuurbeschermingswetgeving. In het kader van dit artikel moet worden volstaan met het
presenteren van de belangrijkste conclusies.
32
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Zie M.N. Boeve en P. Houweling, Afstand doen van afstandsnormen in milieu-amvb's, M en R
1998, 220-225.
In de toelichting bij veel van de nieuwe 8.40-amvb's komt dan ook een standaardzin voor in de trant
van: 'Bestemmingsplannen kunnen normen bevatten ter bescherming van het milieu zoals vestigingsnormen en collectieve normen (geluidzones, veiligheidszones etc.) Op grond daarvan kan de toelaatbaarheid van individuele bedrijven binnen het bestemmingsplankader worden beoordeeld. Een goed
ruimtelijke ordeningsbeleid kan diverse milieugebonden knelpunten van inrichtingen voorkomen.'
Zie bijv. de toelichting bij het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, Staatsblad 2001, nr.
146, p. 29.
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4.1 De WRO: 'neutrale tinten'
De WRO en in het bijzonder het bestemmingsplan biedt veel mogelijkheden tot
bescherming van natuurgebieden. Zelfs buiten die gebieden kunnen door middel
van bestemmingsplanvoorschriften regels worden verbonden aan het gebruik van
de grond, opdat een nabijgelegen natuurgebied wordt beschermd. De mogelijkheden om dit soort 'beschermende' voorschriften op te nemen zijn echter niet
onbegrensd: de voorschriften moeten gemotiveerd kunnen worden vanuit 'een
goede ruimtelijke ordening'. Als nadelige invloeden op natuurgebieden voortkomen uit bestaand gebruik, dan zijn er bijvoorbeeld wel mogelijkheden tot regulering (met name de aanlegvergunning kan soms uitkomst bieden), maar in dat
geval zijn de mogelijkheden beperkt. Het overgangsrecht eist in beginsel immers
dat gerechtvaardigde verwachtingen geëerbiedigd worden en dat er standaard
ook een zekere ruimte is voor uitbreiding voor bestaande bebouwing. Het 'wegbestemmen' van milieuschadelijke bestaande activiteiten zal doorgaans bovendien
een forse kostenpost voor de overheid betekenen.
Hoewel er dus veel kan worden bereikt met het bestemmingsplan, kent de
WRO geen verplichtingen voor gemeentebesturen om dergelijke beschermende
plannen ook voor het gehele grondgebied te maken. Ieder bestemmingsplan is
bovendien maatwerk voor een bepaald gebied en leidt tot een afweging van de
daar spelende belangen. Daarbij is het goed mogelijk dat het natuurbelang het
onderspit delft en een ander belang prevaleert. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden voor de wetgever of de hogere overheid om de uitkomst van die afweging
op voorhand een 'groene kleur' te geven. De doorwerking van het ruimtelijk
beleid van de hogere overheden naar het gemeentelijk niveau is een alom erkend
zwak punt van de ruimtelijke ordening. De achtergrond hiervan is dat de ruimtelijke afweging zich kenmerkt door heterogene doeleinden en dat alleen op het
lokale niveau alle ruimteclaims in voldoende mate van gedetailleerdheid zijn te
overzien.34
Tenslotte hangt bij een adequate natuurbescherming veel af van goede en actuele
bestemmingsplannen, die ook gehandhaafd worden. Op beide punten zijn er nog
forse tekortkomingen: het bestemmingsplanbestand in Nederland is ernstig verouderd en het lukt tot op heden niet erg om meer actuele bestemmingsplannen
te krijgen. Voorts is het vooral met de handhaving van aanlegvergunningen en
gebruiksverbod regelingen slecht gesteld. Al met al lijkt de WRO in potentie een
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een goede bescherming van natuurwaarden, maar bestaan er over de praktische uitvoering ervan nog vele vraagtekens. Niet uitgesloten lijkt echter dat er ook in de sfeer van met name het bestemmingsplan in de toekomst krachtiger rekening moet worden gehouden met
de bescherming van Europees aangewezen gebieden en soorten op grond van de
bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.35

34
35

Zie in identieke zin: WRR, Besluiten over grote projecten, WRR-studie nr. 46 (1994), p. 75.
Vgl. ook J.M. Verschuuren, De gevolgen van het Europese en internationale natuurbeschermingsrecht
voor de ruimtelijke ordening, in: R. Uylenburg en M.J.C. Visser (red.), Ruimte en milieu: juridische
kansen en belemmeringen, Alphen aan den Rijn 2001, p. 39-54.
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4.2 De natuurbeschermingswetgeving: te veel 'groene bedoelingen'
Ten aanzien van gebiedsbescherming vormt de aanwijzing tot beschermd natuurmonument in Nederland een krachtig instrument. Problematisch is echter
dat a) slechts een beperkt aantal gebieden is aangewezen, dat b) inrichtingen gelegen buiten het natuurmonument slechts vergunningplichtig zijn op grond van de
Nb-wet als de activiteiten ervan vallen onder de limitatieve lijst van het aanwijzingsbesluit en dat het c) dubieus is of bij het samenstellen van deze lijsten voldoende rekening wordt gehouden met 'cumulatie' van milieunadelige gevolgen
die veroorzaakt worden door buiten het natuurmonument gelegen inrichtingen.
Een ander notoir zwak punt betreft de beperkte mogelijkheden in onze natuurbeschermingswetgeving om actieve beheersmaatregelen voor te schrijven. Zo
zijn beheersplannen op grond van de Nb-wet niet verplicht en is bij het opstellen
ervan de medewerking van de eigenaar en gebruiker vereist. In aanvulling hierop
kent de Nb-wet 1998 wel de bevoegdheid voor GS om maatregelen te treffen
die een eigenaar van het gebied moet gedogen, maar het betreft hier slechts een
discretionaire bevoegdheid die beperkt is tot de situatie waarin ernstige vermindering van natuurwaarde dreigt.36
Een louter positief punt lijkt op het eerste gezicht ook de afstemming tussen Nbwet-vergunning en Wm-vergunning op grond van de Nb-wet 1998. Vast staat
namelijk dat het primaat bij het Nb-wet bevoegde gezag ligt, waarmee wordt
voorkomen dat een Wm-vergunning wordt verleend, hoewel dat voor het natuurmomo1ment onaanvaardbare gevolgen zou kunnen hebben. De regeling
heeft echter een beperkte werkingssfeer en omvat niet alle gevallen waarin inrichtingen nadelige gevolgen voor de natuur kunnen veroorzaken. Sprake moet
immers zijn van een Wm-vergunningplicht en een Nb-wet-vergunningplicht.
Dit impliceert dat de afstemmingsregeling niet van toepassing is: indien een natuurgebied niet de status van natuurmonument heeft; indien een gebied die status
weliswaar heeft, maar de inrichting buiten het gebied is gelegen en niet is opgenomen op de limitatieve lijst ten tijden van de aanwijzing van het gebied; indien
de inrichting valt onder een 8.40 amvb; indien het gaat om een wijziging van
een inrichting die niet vergunningplichtig is maar waarbij met een melding op
grond van 8.19 van de Wm kan worden volstaan.
Recentelijk is er ook een interessant onderzoek - verricht in opdracht van VNONCW - van het Centrum voor Omgevingsrecht van de Universiteit Utrecht
verschenen over 'Soortenbescherming in Nederland'.37 In deze studie wordt erop
gewezen dat verschillende Nederlandse verboden ter bescherming van wilde
dier- en plantensoorten verder gaan dan de Europese vereisten uit de Vogel- en
Habitatrichtlijn. Door het ontbreken van het 'opzettelijkheidsvereiste' in de artikelen 8 t/m 12 van de Flora en Faunawet 1998 zouden deze bepalingen in de
huidige vorm onuitvoerbaar zijn. Verder wordt onder meer opgemerkt dat de
Nederlandse manier van aanwijzen van beschermde soorten door middel van een
algemene aanwijzing met uitzonderingen op een negatieve lijst, die afwijkt van
Europese en internationale gewoonten, onaanvaardbare consequenties heeft. Als
gevolg daarvan zouden sedert 1 april 2002 (inwerkingtreding F&F-wet) veel hele
36
37
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Artikel 21 Nb-wet 1998.
Ch. W. Backes en M. Rotmeijer, Soortenbescherming in Nederland, Utrecht 2002.
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gewone in het wild voorkomende soorten, zoals konijnen en fazanten, (te) strikt
zijn beschermd. In andere gevallen, zoals ten aanzien van artikel 15 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, zouden vrijstellingen daarentegen juist weer te ruim zijn geformuleerd in het licht van artikel 16 van de
Habitatrichtlijn en artikel 9 Vogelrichtlijn.
Uit ons onderzoek en met name uit de onderzochte casusposities en de gehouden interviews volgt echter dat de problemen in het wettelijke beschermingsregime - hoe storend ook - niet de belangrijkste oorzaak zijn voor het gebrekkige
functioneren van de Nederlandse soortenbeschermingswetgeving. Ernstiger is dat
veel betrokkenen in de praktijk helemaal geen kennis hebben van de aanwezigheid van beschermde soorten of van de gevolgen die een bepaald gebouw/inrichting voor de instandhouding van een soort kan hebben. Verder is
vooral de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid een probleem. Overtredingen
zoals het dempen van een poel, het verstoren van een rustplaats of het uitstoten
van een nest zijn snel gepleegd en vaak weinig zichtbaar. De uitvoering van het
soortenbeschermingsbeleid lijkt bovendien vaak te reactief (reageren op conflicten) en te weinig pro-actief (voorkomen dat inbreuken ontstaan). Dit beleid kan
alleen worden omgebogen door het verspreiden van kennis, het beschikbaar stellen van voldoende menskracht en middelen en het tijdig opstellen van soortenbeschermingsplannen.38
5. Het functioneren van de wetgeving in de praktijk
5.1 Gebrek aan kennis
Uit de casus en de interviews blijkt dat het hiervoor genoemde kennistekort zich
niet alleen voordoet ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde dieren en
plantensoorten in bepaalde natuurgebieden. Ook de inhoud en betekenis van de
internationaalrechtelijke en Europese regelgeving en met name van de consequenties daarvan is bij veel lokale overheden nog onbekend. Vooral de juiste uitleg van de 'beschermingsclausules' uit de Vogel- en Habitatrichtlijn blijft ondanks
de beschikbaarheid - van een door de Europese Commissie opgestelde handleiding vooralsnog problematisch.39 In de casus 'De Groote Peel' bleek echter dat
ook de (rechts)gevolgen van andere Europese richtlijnen soms nog niet volledig
zijn doorgedrongen tot de ambtelijke werkvloer. In casu betrof het de IPPCrichtlijn. Voor een pluimveebedrijf dat op enkele tientallen meters afstand gelegen is van het beschermde natuurgebied de Groote Peel zou de toepasselijkheid
van deze richtlijn betekenen dat het systeem van vergunningverlening op grond
van de Interimwet ammoniak en veehouderij en de opvolger daarvan doorbroken wordt, omdat in dat geval regulering op basis van de beste beschikbare technieken - rekening houdend met locatiespecifieke omstandigheden - is vereist.
Dat het feit dat het alara-beginsel door middel van nationale wetgeving buiten
spel is gezet daar niets aan afdoet, leken niet alle geïnterviewden zich ten volle te
realiseren.
38
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Advies van de Raad voor het Landelijk gebied, Voorkomen is beter..., Den Haag 2002, p. 6.
Zie Europese Commissie, Beheer van 'Natura 2000'-gebieden: de bepalingen van artikel 6 van de
Habitatrichtlijn, Luxemburg 2000.
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Ook over de soortenbeschermingsbepalingen in onze nationale wetgeving en de
juiste toepassing daarvan heerst nog veel onbekendheid. De casus geven diverse
voorbeelden daarvan. Zo laat ons onderzoek naar de aanleg van een golfbaan op
landgoed 'De Utrecht' zien dat als niet wordt bijgehouden welke beschermde
soorten er op een bepaalde plaats voorkomen, het ook niet vast staat of een gebied in het kader van de Vogel- of Habitatrichtlijn (had) moet(en) worden aangewezen. Het ontbreken van betrouwbare en actuele feitelijke gegevens over de
aanwezigheid van soorten leidt zo met andere woorden gemakkelijk tot juridische onachtzaamheid.
Opvallend is overigens dat in deze casus voor de bescherming van ecologische
waarden vrijwel volledig op het instrumentarium van de ruimtelijke ordening
wordt vertrouwd.40 Nadat in de juridische procedure over het bestemmingsplan,
de locatiekeuze voor de golfbaan eenmaal is komen vast te staan, lijkt bij alle betrokkenen de aandacht te verslappen. Aan de vraag of de golfbaan of bijvoorbeeld
de daarbij behorende horecagelegenheden ook milieuvergunningplichtig zijn lijkt
(ten onrechte) niet of nauwelijks aandacht te zijn besteed.
Het zal ten slotte niet verbazen dat ook de reikwijdte van de Wm ten aanzien
van natuurwaarden bij overheden meer in het algemeen nog altijd onderbelicht
is. Illustratief is dat Infomil, dat veel doet aan voorlichting over de verruimde
reikwijdte van de Wm waar het gaat om aspecten als energie en afval, aan dit
punt nagenoeg geen aandacht schenkt.
5.2 Over sectoraal denken en de voor- en nadelen van verkokering
Een ander opvallend punt is dat er ondanks alle discussie onder politici, beleidsmakers en wetenschappers over 'integratie' en 'omgevingsbeleid' in de praktijk
door de bestuursorganen nog altijd erg sectoraal wordt gedacht. Meestal wordt
een van de drie sporen, ruimtelijke ordening, natuurbescherming of milieubeheer
(Wm), dominant geacht voor de bescherming van natuurwaarden. Er bestaat
daardoor vaak geen aandacht voor de vraag of er aanvullende bescherming in het
andere spoor nodig en mogelijk is. Die sectorale handelswijze wordt onder andere veroorzaakt door de verkokering in de ambtelijke organisatie - veel provincies
en gemeenten hebben nog steeds afzonderlijke afdelingen voor bodembeheer,
afval, externe veiligheid, 'vergunningverlening, handhaving etc. - en door een
specialistisch denken van beleidsmakers en juristen dat hetzij op de natuurbescherming ('groen denken'), hetzij op de ruimtelijke ordening ('r.o.-denken'),
hetzij op het milieubeheer ('grijs denken', in termen van de Wm) is georiënteerd.
Omdat noch in het beleid noch in de uitvoeringspraktijk integraal wordt gedacht
kan het voorkomen dat de bescherming van natuurwaarden in sommige sporen
over het hoofd wordt gezien of onderbelicht blijft. In de casus van het windmolenpark Wieringermeer zijn de natuuraspecten bijvoorbeeld onvoldoende aan
bod gekomen in het ruimtelijk spoor, mede als gevolg van het feit dat een bij het
project betrokken milieuorganisatie verzuimd heeft om rechtsmiddelen in te
40
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stellen tegen vaststelling van het bestemmingsplan. Dit gebeurde op grond van
een informele afspraak dat het project gefaseerd zou worden uitgevoerd, waarbij
tussentijds geëvalueerd zou worden wat de gevolgen van de aanleg van een deel
van het windmolenpark voor de vogelstand zouden zijn. Toen deze afspraak juridisch geen stand bleek te houden werd het Wm-spoor plotseling -ongewildhet belangrijkste traject om alsnog de bescherming van natuurwaarden te bezien.
Dat er bij bestuursorganen nog altijd sectoraal wordt gedacht mag wellicht geen
groot nieuws worden genoemd. Opvallender is evenwel dat deze attitude voor
een belangrijk deel ook bij de geïnterviewde milieuorganisaties op gaat41. Onbegrijpelijk is dat niet: men kan zich nu eenmaal niet met alles tegelijk bezig houden en overal wat vanaf weten. Kennis van alle drie de sporen (Wm, Nb-wet c.a.
en WRO) komt blijkens de interviews zelden voor. Ook deskundigen met een
zeer grote mate van kennis hebben die vaak ten aanzien van een of twee sporen.
Voor een integraal overzicht zou men ook nog over kennis uit het vierde spoor,
het internationale en Europese recht, moeten beschikken. De vraag is of dit van
met name lokale milieufederaties mag en moet worden gevergd. Opmerking verdient namelijk dat er ook iets voor te zeggen valt dat met name specialistische
kennis over bijzondere milieuvraagstukken bij bepaalde organisaties behouden
blijft. Uit de interviews en de casusposities is immers ook gebleken dat specifieke
natuur- en milieuorganisaties over kostbare kennis en ervaring beschikken waar
zelfs de overheid soms graag een beroep op doet.
5.3 Welk spoor neemt het voortouw?
Soms is het echter de vraag of de Wm wel de eerste viool zou moeten spelen. De
casus' de Groote Peel' liet namelijk wel een heel aparte variant op dit thema zien.
Daar werd in het kader van de Nb-wetvergunning het beoordelingskader van de
Wm geheel gevolgd, hoewel de Nb-wet een eigenstandige wet is en verwacht
had mogen worden dat op basis van deze 'lex specialis' een zelfstandige42 en aanvullende afweging zou zijn gemaakt waar het gaat om de invloed van de betreffende agrarische inrichting op het zeer nabij gelegen natuurmonument dat bovendien ook nog eens valt onder de reikwijdte van onder andere de Vogelrichtlijn. Hier lijkt het Wm/IAV-spoor door het bestuur als een soort legitimatie te
worden gebruikt om in het kader van de Nb-wet inactief te blijven. Uit de verschillende interviews kwam bijvoorbeeld naar voren dat tegen het ten onrechte
niet aanvragen van een Nb-wetvergunning in de praktijk - althans tot voor kort
niet of nauwelijks werd opgetreden.
De vraag wie het voortouw moet nemen speelt ook bij de ontbrekende aandacht
voor natuurwaarden in de amvb's die op basis van artikel 8.40 van de Wm de
vergunningplicht vervangen. Dit tekort wordt enerzijds veroorzaakt door het
'grijze denken' bij het ministerie van VROM. Bij het opstellen van 8.40-amvb's
zit natuur gewoon niet in de hoofden, werd door een betrokken VROMmedewerker ronduit toegegeven. Vreemd eigenlijk, stelde hij, aangezien 98 van
de 100 burgers bij het woord 'milieu' waarschijnlijk het eerst zullen denken aan
41
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Zie De onbekende groene kant a.w., p. 144.
De Nb-wet neemt volgens vaste jurisprudentie een eigenstandige positie in, zie recentelijk nog
ABRvS 18 december 2000, M en R 2001, 117, m.nt. Verschuuren.
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bomen, vissen en vogels. Als vermoedelijke reden werd in de interviews de organisatorische scheiding van de onderwerpen natuur en milieubeheer op ministerieel niveau genoemd (resp. taak van LNV en VROM). Een interessante observatie is anderzijds dat LNV, dat een expliciete taak heeft inzake natuurbeheer, het
onderwerp natuurwaarden bij de totstandkoming van deze amvb's kennelijk ook
niet uit eigen beweging aanroert. De terughoudende opstelling van het ministerie
van LNV op dit punt lijkt te worden veroorzaakt doordat men de bescherming
van ecologische aspecten in vergunningvervangende amvb's eerst en vooral als
een taak van het ministerie van VROM ziet.
Dit alles heeft tot gevolg dat bij amvb's op basis van artikel 8.40 Wm de rol van
de wet bij de bescherming van natuurwaarden snel is uitgespeeld. Een voorbeeld
is de casus Wieringermeer waaruit blijkt dat windturbineparken met een capaciteit van minder dan 15 MW sinds kort onder de werking van zo'n amvb43 vallen.
Aanvullend maatwerk door het stellen van vergunningvoorschriften is dan niet
meer mogelijk. Alleen indien er in de betreffende amvb een mogelijkheid is opgenomen tot het stellen van nadere eisen in verband met natuurbeschermingsdoeleinden kan er dan nog aanvullende normstelling plaatsvinden.
6. De (toekomstige) rol van de Wet milieubeheer
6.1 Hoe wordt een vangnetrol voor de Wm mogelijk?
Het wordt tijd om de balans op te maken. Uit het onderzoek blijkt dat de rol die
de Wm nu speelt bij de bescherming van natuurwaarden beperkt is. De mogelijkheden die de wet biedt worden maar voor een deel gebruikt. Dat komt in de
eerste plaats door gebrek aan kennis over de reikwijdte van de wet en in de
tweede plaats door gebrek aan aandacht voor deze aspecten, het sectorale (grijze)
denken. Het meest sprekende voorbeeld daarvan zijn de amvb's op basis van art.
8.40 Wm die vrijwel niets regelen over de bescherming van natuurwaarden. In
de derde plaats zijn er o.a. - zie 3.1 - de beperkingen die door het begrip 'inrichting' worden veroorzaakt.
Het onderzoek laat echter ook zien dat een vangnetrol van de Wm bij de bescherming van natuurwaarden wel nodig is. Hoewel de Wm geen hoofdrol hoeft
te vervullen kan zij gezien het functioneren van de natuurbeschermingswetgeving en de WRO in de praktijk niet gemist worden in de rol van 'stand in' of
(beter) 'stand by'. Om die rol te kunnen vervullen moet er echter wel wat veranderen. Om te beginnen moeten alle uitvoeringsinstanties weten dat de Wm ook
een 'groene kant' heeft. Nodig is vooral een doorbreking van het 'grijze denken'
bij degenen die de Wm op de ambtelijke werkvloer moeten toepassen. Uitvoerders en handhavers moeten bij de toepassing van de wet aandacht gaan schenken
aan de bescherming van ecologische waarden.44

43
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Het Besluit voorzieningen en installaties Wet milieubeheer, Stb. 2001, 487.
In dat opzicht steunen wij het pleidooi van F.C.M.A. Michiels, Integraal en professioneel: over ontwikkelingen en perspectieven inzake de handhaving van het omgevingsrecht, Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2002/3, p. 78-83 om te komen tot gezamenlijke handhavingsacties waarbij verschillende
'kIeursporen' tegelijkertijd worden aangepakt door speciale teams die over verschillende typen van
kennis en uiteenlopende bevoegdheden beschikken.
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Het ministerie van VROM zal door informatie en voorlichting duidelijk moeten
maken dat ook de Wm een rol speelt bij de bescherming van natuurwaarden.
Maar dit laatste is niet genoeg. Nu de rechter er, hoewel daar gezien de wetsgeschiedenis alle aanleiding voor zou zijn, niet toe overgaat om door interpretatie
aan het ecologische aspect van de verruimde reikwijdte van de Wm invulling te
geven, is het van belang dat ook in de tekst en de toelichting van de Wm expliciet tot uitdrukking wordt gebracht in hoeverre en op welke wijze de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten onderdeel van de wet zijn.
Dat moet zowel in de definitiebepalingen van artikel 1.1 lid 2 (de (omschrijving
van begrippen als 'bescherming van het milieu' en 'gevolgen voor het milieu'), als
in hoofdstuk 8 van de Wm bij de invulling van het toetsingskader (art. 8.8 t/m
8.11) gebeuren. Ook het aanleveren van gegevens met betrekking tot ecologische waarden bij het doen van een aanvraag voor een vergunning zou expliciet
moeten worden voorgeschreven. Artikel 5.1 van het lnrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer moet zo gewijzigd worden dat gegevens omtrent de
bijzondere juridische status van (natuur)gebieden in de directe omgeving van de
inrichting en van de aldaar voorkomende beschermde soorten in de aanvraag
moeten worden vermeld.
Verder moet ook bij de opstelling van amvb's op basis van artikel 8.40 Wm met
de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten rekening worden
gehouden. Bestaande amvb's moeten op dit punt worden herzien. In artikel 8.40amvb's die betrekking kunnen hebben op inrichtingen met mogelijke 'natuurnadelige' gevolgen, dient een standaardbepaling te worden opgenomen die het stellen van nadere eisen mogelijk maakt, zodat die gevolgen kunnen worden beperkt. Een alternatief daarvoor is het opnemen van een bepaling op grond waarvan in situaties dat natuurwaarden in het geding zijn, het vergunningvervangende
regime wordt opgeheven en de vergunningplicht weer herleeft.45
Dan is er nog de kwestie dat het thans problematisch is om ingevolge artikel 8.10
van de Wm een vergunning te weigeren louter op basis van het feit dat de locatie
niet gelukkig gekozen is. Ondanks het feit dat de Wm ook ziet op de verbetering
van het milieu en er uit dat oogpunt veel voor te zeggen valt dat een vergunningaanvraag niet in behandeling genomen zou moeten worden indien de inrichting uit ecologisch oogpunt beter elders gesitueerd zou kunnen worden, stuit dit
thans op jurisprudentiële en wetssystematische bezwaren. Planologische overwegingen mogen in beginsel geen rol spelen bij het verlenen of weigeren van de
vergunning en de grondslag van de aanvraag mag niet worden verlaten. De zowel
uit het oogpunt van bijvoorbeeld natuurbescherming, externe veiligheid als economische ontwikkeling belangrijke locatiekeuze zit gevangen tussen deze bezwaren. Het lijkt ons echter van tweeën een: of de nieuwe WRO opent meer mogelijkheden om rekening te houden met milieuwaarden bij het vastleggen van bestemmingen van de grond binnen hetgeen 'een goede ruimtelijke ordening'
voorschrijft of het toetsingskader van de Wm wordt verruimd zodat een milieu45

Met name waar het gaat om de mogelijkheden om recht te kunnen doen aan soortenbescherming kan
een dergelijke voorziening meerwaarde hebben. Een voorbeeld waaraan valt te denken is het door
middel van nadere eisen mogelijk maken dat windturbines die onder het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer vallen op bepaalde tijdstippen (de vogeltrekperiode) in verband met de gevaren
voor verstoring of verwonding van vogels tijdelijk buiten werking worden gehouden.
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vergunning ook om ecologisch relevante planologische redenen kan worden geweigerd. Beide oplossingsrichtingen hebben voor- en nadelen, maar er zal een
keer een knoop moeten worden doorgehakt.
6.2 Kennisintensivering en informatie-uitwisseling
Een adequate bescherming van natuurwaarden - via welk van de drie wettelijke
sporen deze ook dient te geschieden, kan pas tot stand komen als er een actualisering en intensivering van feitelijke kennis ten aanzien van beschermde soorten
en gebieden en van juridische kennis inzake het internationale, het Europese en
het Nederlandse natuurbeschermingsrecht plaatsvindt. Dat zal aanzienlijke inspanningen van vooral de decentrale overheid vergen. Deze heeft ten aanzien van
het verbeteren van de uitvoeringspraktijk een eigen verantwoordelijkheid. Maar
dit proces zal door de ministeries van LNV en VROM in onderlinge samenwerking krachtig moeten worden gestimuleerd. Door een veel geprononceerdere
taakopvatting kan het ministerie van LNV dat voor het overige over landbouw
en visserij gaat (sommige geïnterviewden spraken zelfs over het ministerie van 'L
en V') ook bijdragen aan de verbetering van de uitvoering en handhaving van
regelgeving op het gebied van natuurbeheer. Recentelijk heeft dit ministerie al
enkele zaken in gang gezet, zoals het sinds eind 2001 geopende 'natuurloket'
waar nuttige informatie over beschermde gebieden en soorten te vinden is.
Maar met deze passieve informatieverstrekking kan niet worden volstaan. Voorlichtingsbijeenkomsten voor bestuursorganen die zelf niet uitdrukkelijk om informatie hebben gevraagd zijn gewenst. Aan het 'natuurloket' zouden voorts ook
vragen moeten kunnen worden voorgelegd over de toepassing van regelgeving in
een concrete casus.
Ook een veel actievere ondersteuning van de uitvoeringspraktijk bij de interpretatie van de vaak niet erg duidelijke bepalingen en clausules uit het internationale
en Europese recht is gewenst. In de praktijk moeten de uitvoerende instanties nu
zelf hun weg vinden. Vooral van de kleinere gemeenten wordt daardoor wel heel
veel gevergd. De ministeries van LNV en VROM zouden hen een helpende
hand moeten bieden door een handleiding op te stellen waarin een interpretatie
wordt gegeven van de wijze waarop de belangrijkste artikelen uit de Vogel- en
Habitatrichtlijn in de Nederlandse
rechtspraktijk kunnen worden toegepast. In de handleiding zou, mede aan de
hand van voorbeelden, moeten worden aangegeven hoe de toets uit artikel 6 van
de Habitatrichtlijn kan worden uitgevoerd, welke rol milieueffectrapportage
daarbij kan spelen en hoe het beste met de verplichtingen inzake natuurcompensatie kan worden omgegaan.
Er is nog veel werk aan de winkel om de licht groene kleur van de Wm onder de
vernislaag van de oude Hinderwet vandaan te halen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer inmiddels een advies uitgebracht waarin een reeks aanbevelingen staat, die in het algemeen nauw aansluiten bij de conclusies uit het onderzoek.46 Hoewel de bescherming van natuurwaarden de laatste tijd lager op de politieke agenda lijkt te zijn gekomen en de
46
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Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, Natuurbescherming en de Wet milieubeheer, ECMW 2002/8,
Den Haag 2002.
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financiële ruimte voor investeren in kennis en menskracht gedaald is, hopen wij
toch dat er iets met die aanbevelingen wordt gedaan. De geconstateerde kloof
tussen de 'law in the books' en de 'law in action' op het gebied van de bescherming van kwetsbare gebieden en soorten is zelfs in deze tijd van verminderde
belangstelling voor natuur en milieu te belangrijk om veronachtzaamd te worden.
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Hoofdstuk 7

Overige onderwerpen

7.1 M.e.r.-plicht met twee snelheden
(1992)
Onze regeling inzake milieu-effectrapportage gaat op de schop. Enerzijds vanwege de evaluatie die er van plaatsvond. Anderzijds voldoet de huidige regeling op
onderdelen niet aan EG-richtlijn 85/377 (zie M en R 1992, p. 473-476).
Een van de opvallendste wijzigingen die wetsvoorstel 22 608 in combinatie met
het in augustus gepubliceerde voorontwerp herziening Besluit m.e.r. (Stcrt. 5
augustus 1992) wil introduceren is een nieuw systeem voor de m.e.r.-plicht van
activiteiten. Voortaan zijn er met betrekking tot de m.e.r.-plicht twee groepen te
onderscheiden. De activiteiten van de eerste groep, die altijd m.e.r.-plichtig zijn
zijn opgesomd in het Besluit m.e.r. Het gaat om de gevallen genoemd in bijlage I
en om enkele gevallen uit bijlage II van de EG-richtlijn.
Nieuw is dat er van een tweede groep van activiteiten, die eveneens limitatief in
het Besluit worden opgesomd door het bevoegd gezag per geval moet worden
beoordeeld of de m.e.r.-procedure moet worden gevolgd. Beslissend daarvoor is
de vraag of de activiteit wordt ondernomen onder bijzondere omstandigheden,
zoals aard en omvang van deactiviteit, samenhang met andere activiteiten ter
plaatse of de ligging in bijzondere gebieden. Deze groep omvat de overige gevallen die in bijlage II van de richtlijn worden genoemd. Er is bij deze groep dus
sprake van een 'sluimerende' m.e.r.-plicht. De te volgen procedure ziet er voor
deze gevallen - heel in het kort - als volgt uit. De initiatiefnemer die een activiteit wil ondernemen die tot deze groep behoort, deelt dit schriftelijk mede aan
het bevoegd gezag dat binnen zes weken beslist of een m.e.r.-procedure verplicht
is. Deze beslissing wordt vervolgens bekendgemaakt. Tegen het besluit kan door
belanghebbenden beroep worden ingesteld. Wanneer het gevoegd gezag tevens
initiatiefnemer is geldt een op onderdelen wat afwijkende procedure.
Hoewel terzake van deze 'sluimerende' m.e.r.-plicht is gestreefd naar een procedure die beperkt van tijdsduur, zorgvuldig en duidelijk is (MvT p.4), zit er aan
dit stelsel toch een merkwaardige kant. De activiteiten die onder de werking van
de 'sluimerende' m.e.r.-plicht vallen zijn in het algemeen in mindere mate milieu-aantastend dan die van de eerste groep waarvoor de m.e.r.-plicht zonder meer
geldt. Wanneer wordt bepaald dat in een groep-twee-geval m.e.r.-plicht geldt,
zijn dezelfde regels met betrekking tot m.e.r. van toepassing als in de groep-ééngevallen. Maar doordat de beschreven beoordelingsprocedure al is doorlopen is
men dan, hoewel het in beginsel om wat minder zware gevallen gaat, toch slechter af. Dat zit niet alleen in de extra zes weken. Vooraf zal de initiatiefnemer voor
de beoordelingsprocedure voldoende milieu-informatie moeten verschaffen. Ook
daar is tijd mee gemoeid. Maar ook wanneer het bevoegd gezag vaststelt dat er
géén m.e.r.-plicht geldt, heeft de initiatiefnemer geen zekerheid. Tegen dat besluit kan immers beroep worden ingesteld. En na een vernietiging van het besluit
in een beroepszaak kan veel later duidelijk worden dat alsnog de m.e.r.procedure moet worden doorlopen.
Binnen het voorgestelde stelsel lijkt een initiatiefnemer er daarom veelal verstandig aan te doen door vrijwillig de m.e.r.-procedure te doorlopen. Het vooraf395
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gaande doet de vraag rijzen of het geen aanbeveling verdient om het aantal activiteiten dat onder de 'sluimerende m.e.r.-plicht' valt te beperken. Dat zou bij
voorbeeld kunnen door de groep van activiteiten die in alle gevallen m.e.r.plichtig zijn uit te breiden. Aan een dergelijke uitbreiding zitten uiteraard haken
en ogen, waarop in dit korte bestek niet kan worden ingegaan. Ik volsta met de
opmerking dat dan in elk geval zou moeten worden bezien of in daarvoor in
aanmerking komende gevallen de tijdsduur van de m.e.r.-procedure niet wat beperkt zou kunnen worden. Met toepassing van de geldende regeling zou dat
(bijv. door het voorschrijven van niet te gedetailleerde richtlijnen) overigens al
kunnen.
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7.2 De Raad voor het Milieubeheer (1993)
De Centrale Raad Milieubeheer, voorheen de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH), bestaat niet meer. Een nieuwe raad, de Raad voor het Milieubeheer, is in zijn plaats gekomen. Hoewel men bij het vernemen van de naam
van de nieuwe raad slechts een subtiele wijziging zou vermoeden, vindt een vrij
fundamentele verandering plaats.
Vanaf 1980 heeft de CRMH gevraagd en ongevraagd adviezen uitgebracht over
de ontwikkelingen op milieugebied en de ten aanzien daarvan te treffen maatregelen. Met zijn bijna tweehonderd uitgebrachte adviezen heeft de CRMH belangrijke bijdragen aan de kwaliteit van het milieubeleid geleverd. De laatste jaren hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de context waarbinnen de
CRMH moest functioneren. Door het doelgroepenoverleg ontstonden er buiten
de raad overlegcircuits, waar in de raad vertegenwoordigde organisaties en de
overheid elkaar regelmatig ontmoetten. Een gevolg daarvan was dat de raad vaak
pas werd geraadpleegd nadat de betrokken organisaties hun standpunten al hadden ingenomen. De vloed aan adviesaanvragen over vrijwel alle ontwerpregelgeving en -nota's op milieugebied leidde er voorts toe dat de raad zich te
veel met details van het milieugebied moest bezig houden.
In een in 1992 verschenen advies (CRMH 1992/2) heeft de raad zijn eigen functioneren kritisch tegen het licht gehouden. De toen gedane voorstellen voor een
andere opzet zijn door de wetgever vrijwel geheel overgenomen. De nieuwe
Raad voor het Milieubeheer zal zijn taak moeten toespitsen op het actief en
grensverleggend adviseren over de beginselen en hoofdlijnen van het milieubeleid. Het lange termijnperspectief zal daarbij mede in beschouwing moeten worden genomen. Vergeleken met de CRMH (die 29 leden telde) is de nieuwe raad,
die uit 14 leden bestaat, beperkt van omvang.
Tegen adviesraden wordt momenteel - zie het recente rapport 'Raad op maat'
van de Commissie De Jong - nogal kritisch aangekeken. Op die algemene discussie kan hier niet worden ingegaan. Ik merk slechts op dat ook een milieuadviesraad geen doel in zichzelf heeft. Een herbezinning van zijn functioneren is
op zijn tijd nodig. Gezien de weinig gevestigde plaats die milieuvraagstukken op
de politieke agenda hebben lijken wij een onafhankelijke adviesraad echter nog
niet te kunnen missen. Het is dan ook verheugend dat de wetgever een aparte
milieu-adviesraad wil handhaven. Opmerkelijk daarbij is dat de raad anders dan
de Commissie De Jong voor ogen staat, voornamelijk bestaat uit leden benoemd
op voordracht van maatschappelijke organisaties. Aldus blijft de raad veel weg
hebben van een mengvorm van een deskundigen- en een belangenraad. Zullen
alle leden, hoe deskundig ze ook mogen zijn, zich zo onafhankelijk ten opzichte
van de korte termijn-belangen van hun achterban kunnen opstellen, dat proactief en grensverleggend adviseren over hoofdlijnen van het milieubeleid mogelijk is? Enige twijfel daarover lijkt op zijn plaats. Hopelijk slaagt de Raad, die zal
worden voorgezeten door de voormalige minister van VROM, Nijpels, er evenwel in om aan te tonen dat deze scepsis geheel misplaatst is.
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7.3 De bestuurlijke dwangsom in de praktijk
(1995)
Ten tijde van de introductie van de bestuurlijke dwangsom in de milieuwetgeving waren de verwachtingen vrij hoog gespannen. Dit sanctiemiddel dat in 1990
in de WABM - voordien kende de Hinderwet al een regeling - en vervolgens in
de Wet milieubeheer werd opgenomen zou een belangrijke bijdrage aan de verbetering van tekort schietende handhaving van het milieurecht kunnen bieden.
Voldoet de dwangsom enigszins aan die verwachtingen? Door een eind 1994
uitgebracht advies van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer weten we inmiddels het een en ander over het functioneren van de dwangsom. Het advies
'Dwangsom: overwegen, opleggen en invorderen' is gebaseerd op een juridische
voorstudie - 'Juridische analyse dwangsombepalingen' - en een empirisch onderzoek - onder de prikkelende titel 'Wie is er bang voor de dwangsom?' -, waarvoor in beide gevallen een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit heeft getekend.
De titel van de empirische studie wijst er al op dat de dwangsom geen ingrijpende veranderingen in de handhavingspraktijk heeft gebracht. Het evaluatieonderzoek laat zien dat het functioneren van de dwangsom niet los kan worden
gezien van de algemene handhavingspraktijk, die overigens per bestuursorgaan
nogal uiteen kan lopen. Nog altijd beschikken niet alle bestuurlijke overheden
over een adequaat handhavingsbeleid; een sanctiebeleid is zelfs een zeldzaamheid.
In het algemeen worden weinig sancties opgelegd; derhalve worden er ook weinig dwangsommen opgelegd. Dat geldt zelfs voor bestuursorganen die relatief
vaak het instrument hebben toegepast. De dwangsom functioneert vooral als
middel waarmee al dan niet succesvol wordt gedreigd.
Indien men wèl kiest voor een bestuurlijke sanctie blijkt de dwangsom in veel
opzichten een aanwinst. Het instrument heeft enkele voordelen in vergelijking
met sancties als bestuursdwang c.q. sluiting: er is geen financieel risico voor het
bestuursorgaan, geen directe ingreep in de bedrijfsvoering en de hoogte van de
dwangsom kan op de zwaarte van de overtreding worden afgestemd. Vrij problematisch is echter de effectuering. Indien de overtreding voortduurt, schrikken
bestuursorganen nogal eens terug voor de consequenties. Het opleggen van een
dwangsom betekent geenszins dat vervolgens vanzelfsprekend tot innen van verschuldigde dwangsommen wordt overgegaan. Wanneer men inning of invordering achterwege laat verliest het instrument echter zijn overtuigingskracht: welke
overtreder zal dan nog bang zijn voor een dwangsom?
De ECW-evaluatie onderstreept nog eens dat nieuwe sanctiemiddelen alleen zinvol zijn indien ze zijn ingebed in een adequaat handhavings- en sanctiebeleid.
Zo'n beleid is slechts mogelijk wanneer er bestuurders zijn die het nemen van
impopulaire maatregelen niet schuwen. Op de dwangsom als instrument valt betrekkelijk weinig aan te merken. Er is dan ook geen aanleiding om de wettelijke
regeling nu aan te passen. Een enkele plooi (het feit dat het verzet tegen het
dwangbevel niet door de administratieve rechter kan worden beoordeeld) zal
waarschijnlijk over enige tijd worden glad gestreken wanneer de Awb een alge399
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mene regeling voor de dwangsom zal gaan bevatten. De ECW beveelt aan om
door middel van voorlichting duidelijk te maken hoe succesvol met de dwangsom kan worden geopereerd. Door een goede handleiding waarin wordt beschreven op welke wijze met allerlei knelpunten kan worden omgegaan kan
worden bereikt dat de uitvoerders beter beslagen ten ijs komen. In combinatie
met een consequent beleid kan aldus op maximale wijze geprofiteerd worden van
de mogelijkheden van dit instrument.
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7.4 Van multifunctionele naar functiegerichte
bodemsanering?
(1997)
De bodemsanering blijft ons bezig houden. Na het ontdekken in de jaren tachtig
van bodemverontreinigingen, zoals die in Lekkerkerk, dachten we dat we op vrij
korte termijn de bodem konden saneren. De in 1983 in werking getreden Interimwet bodemsanering, de Ibs, gaf de overheid juridische en financiële instrumenten om snel de hand aan de ploeg te kunnen slaan. Ruim voor de eeuwwisseling zou onze bodem weer schoon moeten zijn. De als noodwet bedoelde Ibs
bleef veel langer van kracht dan aanvankelijk was beoogd. Pas in 1994 werd een
nieuwe saneringsregeling in de Wet bodembescherming, de Wbs, opgenomen.
Inmiddels was duidelijk geworden dat het heel wat meer tijd zou vergen om de
bodem weer schoon te krijgen.
De nieuwe saneringsregeling gaat van een ander uitgangspunt uit. Bodemsanering
dient nu in beginsel niet langer door de overheid maar door de vervuiler of door
de eigenaar/gebruiker van de grond te geschieden. Als sanering niet op vrijwillige basis plaatsvindt kan deze door een saneringsbevel, waarvan in de praktijk nog
nauwelijks gebruik wordt gemaakt, worden afgedwongen. Het nieuwe systeem
wordt verder gekenmerkt door decentralisatie en uniformering. Enerzijds is een
aantal bevoegdheden van het rijk naar de provincies en de grote steden overgeheveld, anderzijds vindt een uniformering plaats door het vastleggen van allerlei
zaken in amvb's en ministeriële regelingen.
Op 19 juni 1997 is aan de Tweede Kamer een Kabinetsstandpunt over de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid aangeboden. Dat standpunt is gebaseerd
op het Interdepartementaal beleidsonderzoek bodemsanering, de resultaten van
het project Beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER), waaraan naast VROM
provincies en gemeenten meewerkten, en de eerste resultaten van de evaluatie
van de saneringsregeling door de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, de
ECW. Het kabinet kondigt een wijziging van het beleid aan. Door de sanering
voortaan af te stemmen op het toekomstig gebruik van de grond, het zogenaamde functiegerichte saneren, kunnen de kosten van de sanering lager worden.
Daardoor kan vaart worden gebracht in het stagnerende proces van de bodemsanering. Niet langer zal uit worden gegaan van het nu in artikel 38 Wbs neergelegde beginsel van het 'multifunctioneel saneren, tenzij'. De keuze van de sanering moet nu per geval worden bepaald door het beoogde gebruik van de bodem
en het zoveel mogelijk voorkomen van verspreiding van de verontreiniging. Verder wil het kabinet de marktdynarniek vergroten door het financieringsstelsel te
wijzigen en het draagvlak voor het saneren vergroten door bodemsanering te
integreren in maatschappelijke processen. Aldus zou het vraagstuk van de bodemverontreiniging binnen 25 jaar kunnen worden beheerst.
Door multifunctioneel in te ruilen voor functie gericht saneren wordt afstand
gedaan van het ideaal dat de bodem alle functionele eigenschappen moet terugkrijgen. Als stagnatie ontstaat is het niet verstandig om verkrampt aan een ideaal
vast te houden. Maar lopen we niet wat hard van stapel door het multifunctio401
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neel saneren geheel los te laten? Uit de werking van de saneringsregeling blijkt
dat deze voor een deel heel behoorlijk functioneert, al zijn er allerlei zwakke
plekken te noemen (zie daarvoor het recente ECW-advies, De saneringsregeling
in de plus). Van 1995 tot begin 1996 vonden er ongeveer 3000 saneringen in
eigen beheer plaats. Het betreft vooral nieuwe gevallen van bodemverontreiniging. Stagnatie doet zich voor met betrekking tot oude gevallen die dateren
van voor 1987. Als de regeling zou moeten worden veranderd zou het alleen om
deze 'uitstelgevallen' moeten gaan.
Aan functionele sanering kleven nadelen. Door niet meer multifunctioneel te
saneren zal verontreiniging in de bodem achterblijven. Dat betekent dat vanwege
de restrisico's ook na de sanering een actief beheer van de bodem nodig blijft.
Door fixatie op het thans gewenste gebruik wordt het moeilijker later een andere
functie aan een gebied te geven. Functioneel saneren is alleen zinvol als functiewijzigingen in de nabije toekomst redelijkerwijs niet te verwachten zijn. Zowel
restrisico's als een functieverandering van een gebied kunnen op termijn tot een
tweede sanering dwingen. Functioneel saneren is daardoor, zoals de ECW in haar
advies opmerkt, niet per definitie goedkoper of doelmatiger. Is er al met al niet
meer aanleiding voor een verdere nuancering van onze multifunctionele doelstelling dan voor het geheel loslaten daarvan?
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7.5 Kennis van 'wicked problems'
(2003)
Steeds meer krijgen we in het milieubeleid te maken met een nieuw type problemen. Anders dan de klassieke milieuproblemen (zoals hinder, verontreiniging
van lucht, water, bodem of afval), die inmiddels voor een belangrijk deel met
succes zijn aangepakt, zijn ze vrij onzichtbaar. Voorbeelden van deze nieuwe
problemen zijn het broeikasvraagstuk, biodiversiteit en chemische verontreiniging. Ze worden wel 'wicked problems' genoemd omdat ze vrij onzichtbaar zijn.
Ze gaan gepaard met vele onzekerheden, omdat lang niet alle causaliteiten volledig kenbaar zijn. Wetenschappelijk kunnen relaties tussen oorzaak en gevolg niet
onomstotelijk worden vastgesteld. Gevolgen spelen op de lange termijn en vaak
heel ver van het eigen bed. Het gaat bovendien om sluipende ontwikkelingen.
Daardoor is er minder sprake van een breed gedeeld probleembesef. Toch moeten er tijdig maatregelen worden genomen. We zullen de ramp immers 'voor
moet blijven'. Voor de legitimatie van de te nemen maatregelen is een vertaling
van de abstracte milieukennis naar de belevingswereld van de burger nodig.
Het deze zomer verschenen rapport, Naar nieuwe wegen in het milieubeleid,
van de WRR, de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, bespreekt
de aanpak van deze nieuwe milieuproblemen. Volgens de raad vragen ze om een
andere aanpak in het beleid. Die moet zijn gericht op mobilisatie van kennis,
maatschappelijke inbedding van die kennis en een goede schakeling tussen het
nationale en het internationale, vooral het Europese, besluitvormingsproces. Heel
belangrijk acht de raad de vergroting van de inbreng van hoogwaardige wetenschappelijke en onafhankelijke kennis van de nieuwe milieuproblemen. Op basis
van gevalideerde en gedeelde kennis zal door de maatschappelijke actoren een
debat over de te nemen maatregelen kunnen worden gevoerd.
Er wordt dus een zwaar beroep gedaan op de wetenschap. Maar hoe stellen wij
vast of er sprake is van hoogwaardige en onafhankelijke kennis van problemen
waarover ook wetenschappelijk veel onzekerheid bestaat? Gekleurde en selectief
gekozen wetenschappelijke informatie is een normaal onderdeel van het maatschappelijk onderhandelingsproces geworden, geeft ook de raad toe. Hij constateert dat objectiviteit en onafhankelijkheid algemeen erkende onderdelen van
professionele codes van wetenschappers zijn. Vervolgens wordt gezegd dat gebezigde methodes en aannames waarop de wetenschappelijke inbreng is gebaseerd,
extern helder en toetsbaar moeten zijn. Ik zeg het de raad graag na. Maar wie
stelt vast of aan die eisen is voldaan? En is voldoende duidelijk hoe zulke eisen
moeten worden beoordeeld?
Hoe lastig dat is blijkt uit het heftige debat dat internationaal in de afgelopen jaren over het werk van de omstreden Deense wetenschapper Lomborg is gevoerd.
In zijn prikkelend geschreven boek The Skeptical Environmentalist stelt Lomborg veel feiten ter discussie op grond waarvan wordt aangenomen dat milieubescherming nodig is. Dat debat nam dit jaar een andere wending. Tegen Lomborg
waren klachten ingediend bij de Deense commissies die belast zijn met klachtbehandeling inzake wetenschappelijke oneerlijkheid. Hem werd het selectief weer403
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geven van resultaten van wetenschappelijk werk, het weglaten van ongewenste
uitkomsten, het opzettelijk verkeerd toepassen van statische methoden en het
bewust verkeerd interpreteren en weergeven van het werk van anderen, verweten. Hoewel Lomborg die verwijten met kracht van argumenten bestreed, oordeelden de commissies dat hij in strijd met 'de normen van goed wetenschappelijk handelen' had gehandeld. Die uitspraak, kranten spraken over het 'vonnis',
veroorzaakte -opnieuw- een heftige discussie in de Deense media. Maar het ging
nu over de wijze waarop de wetenschappelijke integriteit van een omstreden onderzoeker was getoetst en mag worden getoetst. In het 'wetenschapsoorlogje'
bleek dat bètawetenschappers en maatschappij- en gedragswetenschappers daar
heel anders over dachten. Ook tegenstanders van Lomborgs opvattingen lieten
zich zeer kritisch over de uitspraak uit.
Als wetenschap een cruciale rol moet spelen in de discussie over de 'wicked problems' zullen wij beter moeten nadenken over de vraag waar integere wetenschapsbeoefening ophoudt en waar verdraaiing en misleiding beginnen. De zaak
Lomborg laat zien dat in de discussie over de 'wicked problems', de vaststelling
van deze grenslijn ook een 'wicked problem' is.
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7.6 De zaak Bjørn Lomborg: over het debat en het
'vonnis' over een omstreden wetenschapper en over
de toetsing van wetenschappelijke integriteit
(2003)
1. Normen van goed wetenschappelijk handelen
In zijn rijke beroepsleven heeft Peter van Wijmen vele rollen vervuld. Hij was
advocaat, later politicus, speelde een vooraanstaande rol in allerlei maatschappelijke organisaties en is nu vooral actief als rechter en wetenschapper. In zijn loopbaan hield en houdt hij zich met een breed scala aan onderwerpen bezig, waarover hij ook regelmatig publiceert. Een zeer speciale belangstelling heeft hij voor
één onderwerp: de bescherming van natuur en landschap. Onder de bescherming
van de natuur verstaat hij ook die van het milieu, ik zeg dat er voor de duidelijkheid maar even bij, omdat ik weet dat Peter daar geen misverstand over wil laten
bestaan.1
Zeer gelukkig waren wij toen wij hem enkele jaren geleden konden strikken om
in deeltijd hoogleraar te worden aan de Universiteit van Tilburg. Hij aanvaardde
zijn ambt met een doorwrochte en fraai uitgegeven rede, waarin hij de natuur
situeert in het recht en haar daarin de haar toekomende positie wil geven.2 Uit
die rede blijkt overduidelijk dat Peter vindt dat de internationale en nationale
rechtsgemeenschap zich de bescherming, instandhouding en behoud van natuur
als universeel erfgoed terecht heeft aangetrokken. Milieubeleid en milieuwetgeving kunnen niet worden gemist.3
Deze bijdrage gaat over de zaak Lomborg, een kwestie die Peter ongetwijfeld
interesseert. Deze Deense wetenschapper stelt veel feiten ter discussie op grond
waarvan wordt aangenomen dat de bescherming van natuur en milieu nodig is.
Indirect relativeert Lomborg daarmee dus de zin van delen van het milieubeleid
en de milieuwetgeving. Ik neem dan ook zonder meer aan dat hij het met de
conclusies uit Peters oratie, als hij die kende, niet eens zou zijn.
Het werk van Lomborg heeft tot een enorm debat geleid, eerst in Denemarken,
en na het verschijnen van de Engelse vertaling van zijn werk op internationaal
niveau. Dat debat nam begin dit jaar een heel andere wending. Tegen Lomborg
waren klachten ingediend bij de - publiekrechtelijke - Deense commissies die
belast zijn met klachtbehandeling inzake, zoals men dat daar noemt, wetenschappelijke oneerlijkheid. Op 6 januari 2003 hebben deze commissies uitgesproken
dat Lomborg heeft gehandeld in strijd met 'de normen van goed wetenschappelijk handelen'.4 Die uitspraak,5 de kranten spraken over het 'vonnis'6, veroorzaakte
1
2
3
4

P.C.E. van Wijmen, Recht doen aan de natuur, inaugurele rede Universiteit van Tilburg, 2001, p. 3.
Rede (zie noot 1), a.w., p. 4.
A.w., p. 30.
Zie in Nederland daarover Karel Knip, 'Misleiding en verdraaiing. Commissie oordeelt dat Lomborg
onwetenschappelijk handelde', NRC Handelsblad 11-12 januari 2003.
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opnieuw een heftige discussie in de Deense media. Het ging nu echter over de
wijze waarop de wetenschappelijke integriteit van een omstreden onderzoeker is
getoetst en kan worden getoetst. Ook een aantal tegenstanders van de opvattingen van Lomberg liet zich kritisch over de uitspraak uit.
In deze bijdrage ga ik in op de wijze waarop de wetenschappelijke integriteit van
Lomborg is beoordeeld. Wanneer is er sprake van goed wetenschappelijk handelen en hoe kan worden vastgesteld of hiermee in strijd is gehandeld? In Nederland staat de toetsing daarvan nog in een hele kleine maat van de kinderschoenen. Kunnen wij, gezien ook de toetsing van het handelen van Lomborg, van de
praktijk elders wat leren? Tot slot van deze inleiding vermeld ik nog dat deze
bijdrage is afgesloten op 15 februari 2003. Ontwikkelingen die zich nadien - het
dossier was toen nog geenszins gesloten - nog hebben voorgedaan -heb ik dus
niet meer kunnen verwerken. Maar wat er in de eerste weken van 2003 gebeurde is voldoende illustratief voor een beschouwing over dit onderwerp.
2 De opkomst van een omstreden wetenschapper
2.1 Een prikkelende boodschap
Weinig wetenschappers zullen zoveel aandacht voor hun publicaties krijgen in de
media als tot toe nu het geval is geweest met Bjørn Lomborg. Het begon in 1997
met enkele krantenartikelen die hij in het Deense dagblad Politiken schreef.
Lomborg die als lektor methoden en technieken aan de Universiteit van Århus
werkte, was toen nog een betrekkelijk onbekende politicoloog. Door de prikkelende stellingname in zijn publicaties zou dat snel veranderen. Zijn artikelen leidden meteen tot een debat, aanvankelijk in de media. Toen Lomborg zijn gedachten nader uitwerkte in een degelijk ogend wetenschappelijk werk, het boek Verdens sande tilstand,7 (De werkelijke toestand van de wereld), kwamen er in het
Deense wetenschappelijke forum steeds meer reacties. Laten we voordat dat we
daar op ingaan eerst kijken naar wat Lomborg beweert. Ik gebruik daarbij de in
2001 verschenen Engels versie, The Skeptical Environmentalist8 die iets uitgebreider is dan het oorspronkelijke Deense boek.
De kern van zijn betoog is dat het met de toestand van het milieu meevalt. Op
basis van een zeer uitgebreide analyse van allerlei cijfermateriaal stelt hij dat er
met het milieu best iets aan de hand is maar dat alarmerende berichten over de
slechte toestand ervan overtrokken zijn. Met de toestand van mens, natuur en
milieu gaat het in feite steeds beter. Volgens Lomborg zijn de maatschappelijke
opvattingen over het milieu te zeer bepaald door onheilsprofetieën van de milieubeweging. Hij gaat na een inleiding in de volgende vier delen van zijn boek na
welke feiten er bekend zijn over een groot aantal milieuproblemen. Hij bespreekt
5

6

7
8
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De uitspraak is te vinden op http://www.forsk.dk/uvvu/nyt/udtaldebat/afgorelse_lomborg.htm. De
site bevat ook een Engelse versie van de uitspraak.
Zie o.a. Poul Pilgaard Johsen, 'Lomborgs sande tilstand', Weekendavisen 10-16 januari 2003 en Politiken 7 januari 2003.
Björn Lomborg, Verdens sande tilstand. Viby: Centrum, 1998, 322 p.
Björn Lomborg, The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World, Cambridge
University Press, Cambridge 2001, 513 p.

7.6 DE ZAAK BJØRN LOMBORG: OVER HET DEBAT EN HET 'VONNIS' OVER EEN OMSTREDEN
WETENSCHAPPER EN OVER DE TOETSING VAN WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT (2003)

de groei van de wereldbevolking, de levensverwachting, het voedsel- en armoedevraagstuk, de mate van welvaart, het gebruik aan natuurlijke hulpbronnen en
de meer traditionele milieuproblemen (lucht, water, bodem, afval, gevaarlijke
stoffen, biodiversiteit, het klimaatvraagstuk enz.). Een telkens terugkerend punt
in die beschouwingen is dat we te weinig wetenschappelijk bewijs hebben ten
aanzien van de milieuproblemen. En als dat er wel is, is er sprake van minder
risico dan doorgaans wordt aangenomen. Ter illustratie een voorbeeld. Het dramatisch verlies aan biodiversiteit, per jaar zouden 40 000 soorten uitsterven, klopt
niet volgens Lomborg. Het zou slechts gaan om een percentage van 0,7% over
een periode van 50 jaar.9 Dat scheelt natuurlijk meer dan een slok op een borrel.
Het boek bevat vele van dit soort voorbeelden. De lezer wordt er als door een
vloedgolf mee overspoeld. In het laatste deel trekt hij de al genoemde algemene
conclusies en roept hij vooral op tot een betere prioritering in het milieubeleid.
Hij stelt dat ‘ (...) being too pessimistic also carries a hefty price tag'.10 Ook plaatst
hij kanttekeningen bij de toepassing van het voorzorgsbeginsel.
Het boek is goed geschreven, moeizame zinnen, die wetenschappelijk werk vaak
zo ontsieren, ontbreken. Is de stijl lichtvoetig, de inhoud van het werk oogt zeer
degelijk. Het boek bevat drieduizend voetnoten, heeft een literatuurlijst die een
zeventig bladzijden beslaat en er staan vele tabellen en grafieken in. Toch zegt dat
nog niets over de wetenschappelijke kwaliteit van het boek. Was het wel een
wetenschappelijke publicatie? En werd er bij het schrijven ervan voldaan aan de
eisen van wetenschappelijke integriteit? Die vragen zouden bij de toetsing door
de commissies voor de behandeling van klachten inzake wetenschappelijke oneerlijkheid later centraal staan.
2.2 De discussie in de media en in het wetenschappelijke forum
In de discussie over de opvattingen van Lomborg stonden bewonderaars en critici
van meet af aan fel tegenover elkaar. Voor nuances leek er weinig plaats, men
was voor of tegen en de emoties liepen hoog op. De heftigheid van het debat
kwam voor een deel door de inhoud van het betoog van Lomberg. Hij viel stellingen aan die voor de milieubeweging heilig waren.
De kritiek uit wetenschappelijke kring betrof vooral de wijze waarop hij met zijn
bronnen omgaat. Het interdisciplinaire onderzoeksinstituut CESAM (Centre for
Social Science Research on the Environment)11 opende een website waarop wetenschappers hun meningen over Lomborgs werk konden geven. De Deense
Raad voor het milieubeheer vroeg 12 wetenschappers te reageren op de diverse
onderdelen uit Lomborgs publicatie. Van dit boek dat in 1999 verscheen werd in
2002 een Engelse versie gepubliceerd.12 Hem werd verweten dat hij selectief
winkelt; dat bronnen die wel in zijn betoog passen met nadruk worden vermeld,
terwijl die welke niet met zijn opvatting stroken worden genegeerd.
9
10
11
12

The Skeptical Environmentalist, a.w., p. 249-257.
A.w., p. 351.
Zie www.au.dk/da/sam/cesam/.
Christian Ege en Jeanne Lind Christiansen, (ed), Skeptical Questions and Sustainable Answers, The
Danish Ecological Council, Kopenhagen 2002. De oorspronkelijke Deense versie uit 1999 verscheen
onder de titel, Fremtidens pris.
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Maar er was ook bijval, vooral in kringen die het milieu niet zo hoog in hun
vaandel voeren. In Lomborgs werk zagen zij een ondersteuning voor hun gedachte dat het milieuvraagstuk helemaal niet zoveel prioriteit vraagt als in de publieke opinie wel wordt aangenomen. Het debat over Lomborg werd zo een debat voor of tegen milieubescherming, van linkse versus meer rechtse benaderingen, maar ook een debat hoe wetenschappelijk werk moet worden uitgevoerd.
Na het verschijnen van de Engelse vertaling van Lomborgs boek in 2001 bij de
gerenommeerde Cambridge University Press werd het Deense debat een internationaal debat. Er verschenen welwillende beschouwingen over het boek in kranten als de Washington Post, de New York Times en The Economist.13 In wetenschappelijke tijdschriften14 werd het boek echter zeer kritisch ontvangen.15 In
2002 vroeg het tijdschrift Scientific American vier vooraanstaande wetenschappers om het boek voor hun vakgebied, resp. het broeikaseffect, energie, het bevolkingsvraagstuk en biodiversiteit te beoordelen. Dat oordeel was eensluidend
en buitengewoon negatief.16 Lomborg wees alle kritiek echter, op een enkel detail na, categorisch van de hand. Uitvoerig gaf hij aan waarom zijn critici het niet
bij het rechte eind hadden.
Dat zijn boek meer dan gewone aandacht trok blijkt ook uit het feit dat er een
door hem zelf verzorgde website is met uitvoerige informatie over het boek, de
kritiek daarop en zijn weerlegging daarvan; ook zijn tegenstanders hebben er
één.17
Met Lomborg ging het maatschappelijk gezien ondertussen goed. Het voormalige
lid van Greenpeace en van een Deense kleine radicaal-linkse partij was het troetelkind van rechtse kringen geworden. Door de wijziging in het politieke klimaat
in Denemarken kreeg dit interessante gevolgen. In 2001 moest de sociaaldemocratische regering van Poul Nyrup Rasmussen na de verkiezing voor het
Folketing het veld ruimen voor een conservatieve regering onder leiding van
Anders Fogh Rasmussen. Beide premiers hebben voor een deel dezelfde achternaam, maar staan niet voor hetzelfde beleid. De nieuwe regering vond onder
meer dat het milieu minder nadruk zou moeten krijgen. Een aantal adviesraden
werd afgeschaft, maar er werd er op milieugebied ook één opgericht, een instituut dat de effectiviteit van milieumaatregelen moet onderzoeken, het Institut for
Miljøvurdering. Het werk van dat instituut zou moeten bijdragen aan een betere
kosteneffectiviteit van de te nemen milieumaatregelen. Tot enthousiasme van
sommigen en afgrijzen van anderen werd Lomborg tot directeur van het instituut
benoemd.

13
14
15

16
17
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Zie voor een overzicht de uitspraak van de UVVU p. 3.
Zie Nature, Vol. 414, 8 november 2001, en Science, Vol. 294, p. 1285-87, 9 november 2001.
Opmerkelijk positief over het boek is de enige recensie in een Nederlands milieurechtelijk tijdschrift
van de hand van Lucas Bergkamp, TMA 2002-6, p. 153-155. De 'vernietigende' conclusies van Lomborg zouden volgens Bergkamp moeten leiden tol een grondige bezinning op de privileges van de milieubeweging.
Het elf pagina's omvattende relaas werd gepubliceerd in Scientific American van januari 2002.
Zie resp. www.lomborg.org en www.anti-lomborg.org.
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3. De klachten bij de uvvu, de commissies voor de wetenschappelijke
oneerlijkheid
3.1 De klachten bij de UVVU
Hoewel het Lomborg dus voor de wind ging, bleef de discussie over de waarde
van zijn wetenschappelijk werk voortduren. Die discussie werd op scherp gesteld
doordat begin 2002 tegen hem drie klachten werden ingediend bij de Commissies voor de wetenschappelijke oneerlijkheid, de UVVU, Udvalgene vedrørende
videnskabelig uredelighed.18 Indieners van de klachten, die gezamenlijk werden
behandeld, waren zowel Deense als Amerikaanse onderzoekers.
Voordat we gaan kijken hoe deze commissies deze klachten in dit concrete geval
behandelden, eerst iets over de samenstelling en taak van deze commissies.
3.2 De samenstelling en de werkwijze van de UVVU
Denemarken kent al enige jaren een wettelijke regeling voor de behandeling van
klachten over handelen in strijd met de normen van goed wetenschappelijk handelen. In 1998 is het huidige stelsel ingevoerd. Op basis van een ministeriële regeling van 15 december 199819 zijn de Commissies voor de wetenschappelijke
oneerlijkheid, de UVVU, ingesteld.
De UVVU bestaan uit drie commissies. Er is een commissie voor de medische
wetenschappen, een commissie voor de maatschappij- en de geesteswetenschappen en een commissie voor de natuurwetenschappen, de agrarische, de veterinaire en de technische wetenschappen. De commissies hebben een gemeenschappelijke voorzitter, die rechter in een van de twee Deense gerechtshoven moet zijn.
De voorzitter wordt benoemd door de minister van Wetenschappen. Hij speelt
een belangrijke rol doordat hij verantwoordelijk is voor de eenheid van de behandeling in de commissies. Ook procedureel heeft hij een aantal specifieke bevoegdheden. Klachten waarvan het bij voorbaat duidelijk is dat ze afgewezen
moeten worden, kunnen bijvoorbeeld door hem worden afgehandeld.
De leden van de commissies moeten vooraanstaande onderzoekers zijn op de
desbetreffende vakgebieden. Zij worden niet door de minister aangewezen, maar
door het Forskningsforum, een commissie van wetenschappers die de Deense
Raad voor de Wetenschappen over de toekenning van subsidiëring van onderzoeksprogramma's adviseert.
Een ieder kan een klacht indienen bij de commissies. Een klacht moet volgens
artikel 2, tweede lid, van de regeling van belang zijn voor het wetenschappelijk
onderzoek in Denemarken. Buitenlanders kunnen dus ook, zoals in de zaak
Lomborg gebeurde, een klacht indienen. Klachten dienen binnen een redelijke
tijd te worden ingediend. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan een klacht worden behandeld over een handeling die meer dan vijf jaar geleden heeft plaatsge18

19

Over taak en functioneren van de UVVU zie men bijvoorbeeld Udvalgene vedrørende videnskabelig
uredelighed, Årsberetning 2001, Kopenhagen 2001. Op de site www.forsk.dk zijn onder 'UVVU' allerlei feitelijke gegevens over het werk van de commissies te vinden.
Bekendtgørelse nr. 933 om Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed van de Minister van
Wetenschappen van 15 januari 1998.
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vonden. De UVVU zijn alleen bevoegd om kennis te nemen van een klacht als
het gaat om een wetenschappelijke publicatie.
De UVVU behandelen blijkens hun jaarverslagen nu bijna twintig zaken per jaar.
Opvallend is dat de eerste jaren vooral klachten werden ingediend op het gebied
van de medische wetenschappen. Ook de andere twee commissies kregen de
laatste jaren echter werk. Bij de commissie voor de maatschappij- en gedragswetenschappen werden er in 2001 bijvoorbeeld 3 klachten ingediend. In 2002 werden bij de commissies de tot nu toe gezien aard en omvang meest ingewikkelde
klachten ingediend: die inzake Lomborg. Ze werden door de commissies gezamenlijk behandeld.
De UVVU hebben tot taak om vast te stellen of er sprake is van 'wetenschappelijke oneerlijkheid'. Meestal zal het gaan over een klacht over niet integer handelen van een wetenschapper. Een wetenschapper over wie beschuldigingen in omloop zijn kan echter ook zelf ingevolge artikel 2, tweede lid, van de ministeriële
regeling aan de UVVU vragen om vast te stellen dat er in zijn geval geen sprake
is van wetenschappelijke oneerlijkheid. De uitspraak van de commissies kan dus
ook een wetenschapper rehabiliteren.
3.3 De toetsing van het begrip 'wetenschappelijke oneerlijkheid'
Alles draait in de procedure bij de UVVU dus om het begrip 'wetenschappelijke
oneerlijkheid'. Artikel 3 geeft aan wat daar onder wordt verstaan. Ik citeer het
letterlijk - in de van de UVVU afkomstige Engelse vertaling - omdat het in de
zaak Lomborg zo’n belangrijke rol speelde:
'Section 3. Scientific dishonesty incIudes actions or omissions in research, such as
falsification or distortion of the scientific message or grossly misleading information or
actions regarding a person's efforts within the research and incIude e.g.:
1. construction of data;
2. selective and hidden rejection of undesirable results;
3. substitution with fictive data;
4. deliberately misleading application of statistical methods;
5. deliberately distorted interpretations of results and distortion of conclusions;
6. plagiarism of other people's results or publications;
7. deliberately distorted representation of other people's results;
8. inappropriate credit as author;
9. incorrect information on applications.
Ss 2. In order to characterise behaviour as scientific dishonesty; it must be documented th at the accused has acted with intent or gross negligence regarding the activities under consideration.'

Om tot de uitspraak te komen dat er sprake is van wetenschappelijke oneerlijkheid moeten dus twee zaken worden vastgesteld. Eerst moet worden bezien of
zich één of meer van de feiten voordoet die in het eerste lid worden genoemd.
Als dat het geval is doet zich, zoals de UVVU dat noemen, wetenschappelijke
oneerlijkheid in objectieve zin voor. Voor vaststelling van oneerlijkheid van een
410
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onderzoeker in een specifiek geval is vervolgens op basis van het tweede lid van
het artikel ook nog vereist dat er sprake is van oneerlijkheid in subjectieve zin.
Die doet zich voor als de betrokkene opzettelijk of met grove nalatigheid heeft
gehandeld.
De UVVU toetsen derhalve of de wijze waarop het wetenschappelijk onderzoek
is uitgevoerd en gepubliceerd voldoet aan de eisen die in artikel 3 zijn vermeld.
Het oordeel van de commissies is een procedureel oordeel, een beoordeling van
het wetenschappelijk handelen of nalaten van de onderzoeker. Het is geen beoordeling van de inhoud van het wetenschappelijke werk. Een oordeel of het
werk inhoudelijk juist of onjuist zou zijn wordt dus niet gegeven: 'it is not dishonest to put forward a theory or hypothesis that may prove to be wrong'.20 Als dat
anders was zouden immers alle actieve en competente wetenschappers oneerlijk
of onethisch handelen. In het debat over de uitspraak in de zaak Lomborg is
daarop vanuit de UVVU nog eens gewezen.21
Het is van belang om nog op een ander punt uit de toetsingspraktijk van de
UVVU te wijzen. Na een toetsing aan artikel 3 kan worden uitgesproken dat
zich wetenschappelijke oneerlijkheid voordoet. In 2001 deden de commissies dat
twee keer. In één geval was er sprake van plagiaat, in het tweede van, volgens de
beoordelende commissie, zeer onachtzaam gebruik in een publicatie van door
een ander verzamelde data, waarvan de auteur kennis had doordat hij de beschikking had over een intern rapport dat opgesteld was door de klager. In alle overige
gevallen was er geen sprake van wetenschappelijke oneerlijkheid in de zin van
artikel 3. Toch was de kous voor de aangeklaagden daarmee niet altijd af. In drie
van deze zestien zaken sprak men uit dat er wel strijd was met 'de normen van
goed wetenschappelijk handelen'. Dat is een algemene praktijk van de commissies, die niet gebaseerd is op een uitdrukkelijke bevoegdheid in de regelgeving.
Als niet volledig aan de eisen van artikel 3 wordt voldaan, maar het gedrag naar
het oordeel van UVVU toch laakbaar is, spreekt men dit pejoratief oordeel uit.
Ook in de zaak Lomborg gebeurde dat. Het hoeft geen betoog dat ook een dergelijke berisping een ernstige diskwalificatie van het wetenschappelijk handelen
van de betrokkene is.
4. De behandeling en de uitspraak in de zaak Lomborg
4.1 Was het een wetenschappelijke publicatie?
Bij de beoordeling van de klachten tegen Lomborg is veel energie gestoken in de
vraag of de UVVU wel bevoegd waren om van de klachten kennis te nemen. De
commissies zijn alleen bevoegd ten aanzien van klachten over wetenschappelijke
oneerlijkheid. Was Lomborgs provocerende boek wel een wetenschappelijke
publicatie? Ging het niet veel meer om een populariserend debat boek?
20

21

Jens Morten Hansen, Directeur van de Deense Raad voor de Wetenschappen, The Lomborg Case
and the Debate, UVVU, persbericht 10 januari 2003.
Zie Jens Morten Hansen, a.w.
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Met die vraag hebben de UVVU - de drie commissies hebben deze zaak gezamenlijk behandeld - enorm geworsteld. Een speciale commissie ad hoc werd in
het leven geroepen om deze vraag te onderzoeken. Zij moest ook de verdere
behandeling van de zaak voorbereiden. Krachtens artikel 4 lid 3 van het reglement van orde voor de UVVU22 kan zo'n commissie ad hoc worden ingesteld.
Hoewel de commissie ad hoc zich geruime tijd over deze heikele vraag heeft gebogen, werd men het niet eens. Omdat de commissie er niet uitkwam moesten
de UVVU dus zelf de knoop doorhakken. Dat deden ze op een uiterst formele
wijze. Daar zowel de Deense als de Engelse versie van het boek door de schrijver
als wetenschappelijke publicatie in het onderzoeksjaarverslag van de Universiteit
van Århus zijn vermeld, nam men aan dat het om een wetenschappelijke publicatie ging. Daarbij is ook rekening gehouden met het feit dat de auteur in het boek
vermeldt dat hij lektor aan de Universiteit van Århus is en dat hij het boek door
de vele noten en verwijzingen het uiterlijk van
een wetenschappelijk boek heeft gegeven. Niet de inhoud maar de wijze van
presentatie was voor de commissie dus beslissend.
4.2 ‘ Wetenschappelijke oneerlijkheid'?
Nadat vastgesteld was dat het om een wetenschappelijk werk ging, moesten de
UVVU de zaak inhoudelijk behandelen en een oordeel vellen over de vraag of er
sprake was van 'wetenschappelijke oneerlijkheid'. Dat was geen gemakkelijke
opgave omdat de klagers een groot aantal bezwaren hadden aangevoerd die over
zeer vele bladzijden van het boek gingen en betrekkingen hadden op feiten op
het terrein van uiteenlopende (milieu)wetenschappelijke disciplines. Hoewel de
ingediende klachten alle criteria betroffen die in het in paragraaf 3.3 geciteerde
artikel 3 lid 1 over wetenschappelijke oneerlijkheid worden vermeld, ging het
vooral om het selectief weergeven van resultaten van wetenschappelijk werk alsmede het weglaten van ongewenste uitkomsten, het opzettelijk verkeerd toepassen van statische methoden en het bewust verkeerd interpreteren en weergeven
van het werk van anderen.
Het is opmerkelijk dat de UVVU ervan af hebben gezien om hierover een oordeel te vellen op basis van een eigen onderzoek door middel van het instellen van
nieuwe commissies ad hoc, bestaande uit erkende experts op het wetenschappelijk domein van de - vele - strijdpunten. Enkele leden hebben dat wel voorgesteld, maar de meerderheid van de commissies vond het niet nodig, omdat nieuwe deskundigen nauwelijks in staat zouden zijn om andere gezichtspunten in
deze kwestie naar voren te brengen.23 Men koos voor een andere oplossing door
zich in het spoor van de commissie ad hoc voornamelijk te baseren op de bevindingen van de wetenschappers die door de Scientific American24 waren gevraagd
om hun oordeel over de kwaliteit van het werk van Lomborg te geven. Vervolgens komen de UVVU tot de volgende conclusie:
22

23
24
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Forretningsorde for Udvalgene vedrørende videnskabelig unredelighed. De regeling is gebaseerd op
art. 12 lid 2 van Bekendtgørelse nr. 933 van 15 januari 1998 (zie noot 19).
Uitspraak van de UVVU p. 13-14.
Zie 2.2.
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'On the basis of the material adduced by the complainants, and particularly the
assessment in Scientific American, DCSD deems it to have been adequately substantiated that the defendant, who has himself insisted on presenting his publication in scientific form and not allowing the book to assume the appearance of a
provocative debate-generating paper, based on customary scientific standards and
in light of his systematic onesidedness in the choice of data and line of argument,
has clearly acted at variance with good scientific practice.
Subject to the provison that the book is to be evaluated as science, there has been
such perversion of the scientific message in the form of systematically biased representation that the objective criteria for upholding scientific dishonesty-cf. Danish Order No. 533 of 15 December 1998-have been met. In consideration of the
extraordinarily wide-ranging scientific topics dealt with by the defendant without
having any special scientific expertise, however, DCSD has not found-or felt able
to procure-sufficient grounds to deem that the defendant has misled his readers
deliberately or with gross negligence.
In accordance herewith and subject to the proviso that the book under review is
to be evaluated as science, DCSD has arrived at the following
Ruling: Objectively speaking, the publication of the work under consideration is
deemed to fall within the concept of scientific dishonesty.
In view of the subjective requirements made in terms of intent or gross negligence, however, Bjørn Lomborg's publication cannot fall within the bounds of
this characterization. Conversely, the publication is deemed clearly contrary to
the standards of good scientific practice.'25
5. Een ongelukkige uitspraak
5.1 Een storm van protest
De UVVU oordeelde dus dat er sprake was van wetenschappelijke oneerlijkheid
in objectieve zin. Maar oneerlijkheid in subjectieve zin, als bedoeld in artikel 3,
tweede lid, deed zich niet voor, omdat Lomborg geen specifieke wetenschappelijke expertise had ten aanzien van het brede spectrum van wetenschappelijke
onderwerpen die hij behandelde. Daarom was er geen opzet of grove nalatigheid.
Populair gezegd, oordeelden de commissies dat het boek misleidend is, maar dat
de schrijver niet de intentie had om te misleiden. Toch ontsprong Lomborg de
dans niet echt. Op basis van de in paragraaf 3.2 beschreven werkwijze van de
commissies kwam men ook in dit geval tot de conclusie dat er wèl strijd was met
'de normen van goed wetenschappelijk handelen'. Door deze diskwalificatie werd
Lomborgs werk indirect toch veroordeeld. Zijn werk was dan niet 'oneerlijk', het
werd wel als wetenschappelijk knoeiwerk bestempeld. Niet iets om als wetenschappelijk auteur blij mee te zijn.
Het oordeel van de commissies heeft een storm van protest in Denemarken veroorzaakt. Bijna driehonderd wetenschappers, waarvan de meerderheid uit de
maatschappijwetenschappen kwam, publiceerden een manifest tegen deze 'oneer25

Uitspraak UVVU. p. 14-15. Opnieuw is de Engelse vertaling van de UVVU gebruikt.
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lijke en onredelijke' uitspraak.26 In verschillende artikelen op de opiniepagina's
van de kranten werd de uitspraak bekritiseerd.27 De rector magnificus van de
Universiteit van Århus nam het op voor Lomborg.28 Hoogleraar milieurecht Peter Pagh diende zelfs een klacht in over de uitspraak van de UVVU bij Folketingets Ombudsmand, de parlementaire Ombudsman die een belangrijke rol speelt
bij de rechtsbescherming tegen de overheid in Denemarken. De ombudsman
wilde de klacht echter niet behandelen omdat die niet door Lomborg zelf was
ingediend. Bovendien stonden voor hem nog andere rechtsbeschermingsmogelijkheden open.29 Vier weken later diende Lomborg zelf een klacht in
bij ombudsman en bij de minister van Wetenschappen. De klacht bij de minister
betrof niet de uitspraak van de UVVU - waartegen hij waarschijnlijk ook geen
administratief beroep kon instellen bij de minister30 -, maar de wijze waarop hij
door de commissies was behandeld.31
Maar er was ook bijval voor de uitspraak. Sommigen vonden dat Lomborgs positie als directeur van het Institut for Miljøvurdering daardoor onhoudbaar was
geworden. Er onstond een - tijdelijke - crisis in het bestuur van het instituut.32
Enkele weken na de uitspraak werd er echter ook een verklaring van 642 onderzoekers uit de natuur- en medische wetenschappen gepubliceerd waarin men zijn
waardering uitsprak voor het werk van de UVVU. Men uitte zijn zorgen over
een vervlakking van de normen van goed wetenschappelijk handelen, die zou
ontstaan als de mening van de critici van de uitspraak de gangbare opvatting zou
worden.33 De uitspraak in de zaak Lomborg had dus in korte tijd geleid tot een
oorlogje in de wetenschappen, waarin de bèta-wetenschappen tegenover de
'zachtere' wetenschappen stonden.
5.2 Enkele kritische noten
Het 'vonnis' van de UVVU roept heel wat vragen op. Ik noem er hier vier.
Daarbij beperk ik me tot punten die ook buiten de specifieke Deense context
relevant zijn.34 Allereerst valt op dat zowel in de uitspraak als in het debat daarover een erg scherpe onderscheiding wordt gemaakt tussen strikt wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke of populariserende publicaties. Nu was de vraag
of het om een wetenschappelijke publicatie ging doorslaggevend voor de bepa26
27

28
29

30
31
32
33
34
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Zie Politiken 19 januari 2003.
Zie o.a. Jesper Hoffmeyer, 'En farlig redelighed', Politiken 18 januari 2003, Peter Pagh. 'Et pust fra
skolastiken', Weekendavisen 17-23 januari 2003 en Ditlev Tamm, 'Sikken uredelighed', Berlingske
Tidende van 28 januari 2003
Jyllands Posten 18 januari 2003.
Zie Politiken 20 en 21 januari 2003. Volgens de Ombudsman kon Lomborg administratief beroep
tegen de uitspraak instellen bij de minister van Wetenschappen. Die opvatting is niet onomstreden.
Zie voor het Deense stelsel van rechtsbescherming en de plaats van de ombudsman daarin P.C.Gilhuis.
'Denemarken', in: B.W.N.de Waard, A.J.Bok en P.C.Gilhuis. Rechtsvergelijking Bestuursrechtspraak,
Den Haag 2001, p. 127-150. alwaar ook een uitvoerige vermelding van Deense literatuur.
Zie noot 29.
Berlingske Tidende 13 februari 2003.
Zie Politiken 23 januari 2003.
Zie Politiken 5 februari 2003 en Berlingske Tidende 6 februari 2003.
Buiten beschouwing blijft bijv. de vraag of de commissies nu wel of niet bevoegd waren. Zie daarover
o.a. Peter Pagh. a.w.
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ling of de UVVU bevoegd waren om de klachten te behandelen. Maar afgezien
daarvan is het de vraag of dat onderscheid bij de beoordeling van de integriteit
van het handelen van een wetenschapper zoveel uit mag maken. Natuurlijk moet
er bij een wetenschappelijke publicatie preciezer worden geargumenteerd en gelden er strengere eisen ten aanzien van de bronvermeldingen. Maar in een populariserend debatboek, geschreven door een wetenschapper met vermelding van
zijn professionele hoedanigheid, is misleiding en verdraaiing ten aanzien van de
resultaten van wetenschappelijk werk toch ook niet toegelaten? Het is mijn inziens dan ook te gemakkelijk om te stellen dat Lomborg zijn boek wel als provocerend debatboek had kunnen publiceren, zoals de UVVU en enkele vooraanstaande juristen doen.35 Hoewel de lat dan iets minder hoog gelegd moet worden, waren ook dan eisen van wetenschappelijke integriteit van toepassing geweest. Dat wordt pas anders indien men de pen niet als wetenschapper maar als
amateur ter hand neemt.
In de tweede plaats roep de motivering van de uitspraak veel vragen op. Niet ten
onrechte heeft Lomborg zich beklaagd over het feit dat men niet concreet aangeeft op welke punten hij incorrect heeft gehandeld.36 Er wordt slechts een algemeen oordeel gegeven zonder op specifieke passages uit het boek, de klachten
daarover en het verweer van de aangeklaagde in te gaan. Ten aanzien van die
stukken kan men alleen de bijna 200 bladzijden omvattende bijlagen raadplegen.
In de uitspraak gaan de UVVU af op de beoordeling van de experts in de Scientific American. Lomborg heeft hun zienswijze echter bestreden. Hoe lastig en
omvangrijk een zelfstandig onderzoek ook was geweest, de nu gekozen oplossing
kan de toets der kritiek niet doorstaan.
Daar komt nog een processueel punt bij. De vier experts die het boek beoordeelden in Scientific American, gaven hun mening over de wetenschappelijk
kwaliteit van het werk, niet over de vraag of het een integere publicatie was.
Hun beoordelingen worden achteraf in een geheel andere context toegepast.
Hadden zij hetzelfde geschreven als zij zich daarvan bewust waren geweest? Dan
nog een ander formeel punt. Blijkens hun jaarverslagen hechten de UVVU bij
hun beoordelingen erg aan het feit of er sprake is van publicaties die onderworpen aan 'peer review' zijn. Zulke publicaties zijn voor hen vanwege die kwaliteitsborging zwaarwegend. Met die bronnen moet zeer zorgvuldig worden omgegaan. Ze mogen in andere wetenschappelijke publicaties ook niet worden veronachtzaamd. Maar de Scientific American is geen tijdschrift met 'peer review'
(...) . Waarom beroepen de UVVU zich in dit geval dan op zo'n tijdschrift?
In de derde plaats lijken de UVVU uitgegaan te zijn van nonnen die in de natuur- en gezondheidswetenschappen gebruikelijk zijn. Kunnen voor de maatschappij- en gedragswetenschappen exact dezelfde normen worden toegepast?
Treffen we daar soms geen publicaties aan die algemeen als hoogstaand worden
35
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Zo o.a. Jergen Grennegaard Christen sen, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Weekendavisen 10-16
januari 2003. De Voorzitter van de UVVU, Hans Henrik Brydensholt, heeft dit punt ook met nadruk
in zijn toelichting voor de pers genoemd.
Zie Weekendavisen 17-23 januari 2003 en zijn in noot 17 genoemde website.
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beschouwd, maar die het moeilijk zouden krijgen als ze langs de lat van de
UVVU zouden worden gelegd? De rechtsfilosoof Ditlev Tamm illustreert het
probleem aan de hand van de publicaties van de vermaarde Deense rechtsfilosoof
en staatsrechtsgeleerde Alf Ross.37 In zijn polemische besprekingen van het werk
van Kelsen geeft Ross daarvan een te versimpelde weergave. En klopt zijn voorstelling van de ontwikkelingen in de geschiedenis, die hij in zijn staatrechtelijk
werk gebruikt, wel geheel met de inzichten uit die discipline? Moeten zijn ook
internationaal hoog aangeschreven publicaties met terugwerkende kracht alsnog
als niet integer en wetenschappelijk oneerlijk worden beschouwd?38 Tamms
voorbeeld is moeiteloos met andere - ook Nederlandse - voorbeelden aan te vullen. Betekent het niet dat de UVVU in hun wijze van toetsen te ver gaan?
Daar komt nog iets bij, dat is mijn vierde kanttekening. Wetenschappers worden
tegenwoordig terecht aangespoord om, waar mogelijk, interdisciplinair samen te
werken. Ze zouden in elk geval meer over de grenzen van het disciplinaire vakeiland heen moeten kijken. Juist op de grensvlakken tussen de disciplines is vaak
winst te boeken. Ross in zijn tijd waagde zich over die grenzen. Maar Lomborg
deed dat met zijn boek ook. Daarmee wil ik geen seconde suggereren dat Lomborg in de schaduw van Ross kan staan. De vergelijking gaat in alle opzichten
mank. Maar als statisticus waagde hij zich op wetenschapsterreinen waarvan hij
geen specifieke wetenschappelijke kennis had. Dat hij die kennis ontbeert zegt hij
zelf in het voorwoord van zijn boek: '(...) I am not myself an expert as regards
environmental matters'.39 Hij wil alleen maar bestaande gegevens uit andere disciplines gebruiken. Zo'n experiment kan slecht aflopen. Het kan zo onbeholpen
gebeuren dat er sprake is van slechte wetenschap.40 Ik sluit niet uit dat dit in
Lomborgs geval zo is. Dat moet dan in het wetenschappelijk debat over het werk
maar worden gezegd. Maar slechte wetenschap is, tenzij dat overduidelijk kan
worden aangetoond, nog niet hetzelfde als niet integere of oneerlijke beoefening
van de wetenschap. Als we te snel, zoals de UVVU doen, naar die kwalificatie
grijpen zal dat bovendien een neveneffect krijgen. Wie zal het nog wagen om
buiten de grenzen van zijn vertrouwde, maar overbekende, eigen wetenschappelijke erfje te treden? De benadering van de UVVU bevordert risicomijdend wetenschappelijk gedrag en remt noodzakelijke vernieuwing af.
6. Conclusie: geen einde maar voortzetting van het debat
6.1 Een ongelukkige uitspraak
Zo moet het niet. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de uitspraak van de
UVVU ongelukkig is. Ze is ontoereikend gemotiveerd en gaat uit van een te
simpele scheiding van strikt wetenschappelijke en populariserende publicaties. Te
gemakkelijk worden ook de normen die gelden binnen de natuur- en gezond37
38
39
40
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Onder meer bekend door zijn boek Hvorfor demokrati? (Why Democracy?). Kopenhagen 1946.
Ditlev Tamm, Sikken uredelighed, a.w.
The Skeptical Environmentalist, a.w., p. XX.
De situatie kan zich overigens voordoen dat het niveau zo laag is dat niet meer van wetenschap kan
worden gesproken.
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heidswetenschappen op de maatschappij- en gedragswetenschappen van toepassing verklaard. De benadering van de UVVU bevordert disciplineoverschrijdend
onderzoek niet bepaald. Er kan zelfs gezegd worden dat ook het wetenschappelijke debat en dus ook de wetenschappelijke vrijheid van meningsuiting in het
geding is: als de opvatting van de UVVU algemeen geldend zou worden, zou
menig wetenschapper nog meer op zijn woorden gaan passen. Wie sprak er nog
over innovatief, gedurfd en vernieuwend onderzoek?
6.2 Lessen voor het opzetten van een Nederlands stelsel?
In Nederland is er in algemeen nog niet erg veel aandacht voor wetenschappelijke ethiek en integriteit.41 De aandacht die er wel is richt zich vooral op de preventieve kant. Een goed voorbeeld daarvan is de brochure' Wetenschappelijk
onderzoek: dilemma's en verleidingen' die zich richt op jonge onderzoekers. In
de brochure worden algemene principes van wetenschappelijk onderzoek zoals
het verzamelen van gegevens, de analyse van resultaten en de rapportage over en
het gebruik van uitkomsten van onderzoek besproken. Aan de hand van casus
worden problemen en dilemma's gepresenteerd.42
In 2001 verscheen de 'Notitie Wetenschappelijke Integriteit', van de KNAW,
NWO en de VSNU. Deze notitie gaat in op de normen voor wetenschappelijk
onderzoek en wijze waarop omgegaan zou moeten worden met de schending
daarvan. Men wil komen tot de instelling van een landelijk beroepsorgaan, een
Landelijke Orgaan voor de Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). De verantwoordelijkheid wordt echter in eerste instantie gelegd bij de leiding van de eigen
onderzoeksinstelling. De universiteiten, de KNAW en NWO moeten een vertrouwensinstantie instellen waaraan klachten kunnen worden voorgelegd. De
vertrouwensinstantie doet verslag van haar bevindingen aan het bestuur van de
instelling dat een beslissing over de zaak neemt. Indien men zich niet kan verenigen met die beslissingen kan men in beroep gaan bij de LOWI.43 De invoering
van dit stelsel moet nog plaatsvinden. Op dit niveau van de instellingen worden
wel al eerste stappen gezet.44
Bij het opzetten en verder ontwikkelen van het Nederlands stelsel zou men van
de Deense ervaringen met de UVVU, en in het bijzonder die in de zaak Lomborg, het nodige leren kennen. De normen voor wetenschappelijk onderzoek die
in de notitie van de KNAW, NWO en VSNU worden opgesomd komen in
hoofdlijnen overeen met die uit artikel 3 van de ministeriële regeling inzake de
UVVU (zie paragraaf 3.3). In de Nederlandse documenten lijkt men zich echter
nauwelijks druk te maken over de vraag wanneer zich in de praktijk inbreuken
op die normen kunnen voordoen en hoe dat moet worden getoetst. De Deense
41

42

43

44

Mijn dank gaat uit naar prof. dr. F. van der Duyn Schouten, rector magnificus van de Universiteit van
Tilburg voor het verschaffen van informatie over de recente ontwikkelingen op nationaal niveau.
Johan Heilbron, Maarten van Bottenburg en Ingrid Geesink, Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's
en verleidingen, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2000.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Vereniging van Universiteiten, Notitie Wetenschappelijke Integriteit. Amsterdam 2001.
Zo is bijv. aan de Universiteit van Tilburg eind 2002 de Regeling Wetenschappelijke Integriteit op de
Universiteit van Tilburg vastgesteld.
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praktijk laat zien hoe lastig dat kan zijn. Ik geef toe dat het vaststellen van zaken
als plagiaat of het zonder bronvermelding overneming van teksten van een ander
in het algemeen geen al te grote problemen behoeft op te leveren, ook al had de
ad hoc ingestelde Leidse onderzoekscommissie in de bekende zaak Diekstra daar
indertijd haar handen meer dan vol aan.45 Andere inbreuken zoals het selectief
weergeven van resultaten, het weglaten van ongewenste uitkomsten en het bewust verkeerd interpreteren en weergeven van het werk van anderen zijn, de
zaak Lomborg illustreert het, heel wat minder makkelijk vast te stellen. Wat moet
ons referentiekader daarbij zijn? Dat van de bèta – of dat van de maatschappij –
en gedragswetenschappen of moet er een uniforme maatstaf gelden? Het lijkt
zinnig om een antwoord op zulke vragen te hebben voordat het stelsel in volle
omgang gaat functioneren. Naar aanleiding van de zaak Lomborg gaat overigens
ook in Denemarken een werkgroep aan de slag om nader vast te stellen wat precies onder ‘scientific dishonesty’ moet worden verstaan.46
6.3 Doorgaan met het debat over de inhoud
De uitspraak van de UVVU heeft onvoldoende overtuigingskracht om een einde
te maken aan het debat over de waarde van het werk van Lomborg. De aanhangers van Lomborg zullen geenszins overtuigd zijn; we zagen al dat hij dat zelf ook
geenszins is.
Door de polarisatie die is ontstaan zal het niet makkelijk zijn om de dialoog over
de thema’s uit het boek te hervatten. Toch is dat naar mijn mening nodig. Lomborg mag een provocateur zijn, het is geen reden om ons te onttrekken aan een
debat over het type vraagstukken dat hij aan de orde stelt. Daarvoor zijn ze te
belangrijk. Het gaat immers om de ‘facts en figures’ die bepalend zijn voor de zin
of onzin van milieubeleid en milieuwetgeving. Juristen als schrijver dezes hebben
de ongemakkelijke positie dat zij over onderwerpen als de schadelijkheid van een
stof, de noodzaak van het beschermen van een bepaalde soort, de betekenis van
metingen enz. van de gegevens uit andere disciplines afhankelijk zijn. Het is dan
wel prettig om te weten in hoeverre die gegevens algemeen worden aanvaard.
Zo’n debat slaagt alleen als we bereid zijn tot een rationele en open discussie.
Gezien de belangen die op het spel staan is het voeren van dat debat daarom niet
eenvoudig. Het is echter beter daar de degens te kruisen dan te snel de toevlucht
te nemen tot juridische klachtprocedures. Die zullen meestal slechts een oordeel
over de procedure en niet over de inhoud van het geschil kunnen brengen. De
zaak Lomborg laat zien hoe contraproductief dat kan uitpakken.

45
46
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Zie het Rapport van de onderzoekscommissie inzake beschuldigingen Diekstra, Leiden 1996.
Berlingske Tidende 6 februari 2003.
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