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1. ALGEMEEN

1.1. Inleiding

Het verheugt mij dat de vaste Commissie voor milieubeheer - de leden
van de meeste fracties doen dat uitdrukkelijk, de leden van andere
fracties geven dat meer stilzwijgend te kennen - instemt met een snelle
afhandeling van dit wetsvoorstel. Het mondeling overleg dat ik hierover
op 6 februari j.l. met de Commissie heb gevoerd, gaf daarvoor overigens
al de nodige aanwijzingen. In het verlengde van mijn brief van 21
november 1990 (Kamerstukken II 1990/91, 21 087 en 21 109, nr. 10)
heb ik derhalve afgezien van min of meer ingrijpende wijzigingen van het
wetsvoorstel.

Voor de leesbaarheid van deze nota is het goed hier aan te geven hoe
de aanduidingen «Wet milieubeheer» en «Wabm» (Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne) zijn gebruikt. Wanneer wordt gesproken over
Wet milieubeheer is de situatie bedoeld na de wijziging van de Wabm
ingevolge het onderhavige wetsvoorstel; Wabm wordt gebruikt wanneer
op de huidige situatie, vóór de wijziging dus, wordt gedoeld. Dit
wetsvoorstel zal worden aangeduid als wetsvoorstel VAR, soms kortweg
als VAR; de beide andere grote wetsvoorstellen tot uitbreiding van de
Wabm (Kamerstukken II, 21 163 en 21 246) zullen worden aangeduid als
wetsvoorstel Milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen, onderschei–
denlijk wetsvoorstel Afvalstoffen. Voorts zij opgemerkt dat met
betrekking tot de indeling van deze nota zoveel mogelijk de indeling van
het eindverslag en de memorie van antwoord is gevolgd; dit verklaart
waarom de nummers van de paragrafen soms niet op elkaar aansluiten.

De wetgevingscapaciteit op het departement - de leden van enkele
fracties vroegen daarnaar - is op dit moment niet geheel voldoende om
het wetgevingsprogramma met inbegrip van het deel ervan dat in de
brief van 19 februari j.l. (Kamerstukken II 1990/91, 21 087, nr. 11,
bijlage 3) is geschetst, uit te voeren. In verband met de taakstelling in
het kader van de grote efficiency kan in uitbreiding van die capaciteit niet
zo eenvoudig worden voorzien. Overleg met het ministerie van Binnen–
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landse Zaken is gaande om desondanks de mogelijkheden voor enige
uitbreiding te verkennen. Overigens geldt dat - ook als die mogelijkheden
er blijken te zijn - het opleiden van nieuwe en het inwerken van ervaren
wetgevingsjuristen in de beginfase wel enige tijd zal kosten

De leden van verschillende fracties stelden vragen naar aanleiding van
de eerdergenoemde brief van 19 februari 1991 inzake «Planning
rest-onderwerpen wetsvoorstel VAR».

De leden van de fracties van het CDA en de PvdA betreurden dat
bepaalde nieuwe handhavingsinstrumenten niet meer kunnen worden
meegenomen bij VAR. Zij vroegen of het wetsvoorstel waarin de handha–
vingsonderwerpen worden opgenomen niet eerder dan medio
1992 aan de Raad van State kan worden voorgelegd. Allereerst wil ik er
op wijzen dat niet vergeten mag worden dat in het wetsvoorstel VAR een
hoofdstuk Handhaving is opgenomen. Hiermee wordt reeds een wezen–
lijke verbetering ten opzichte van het huidige handhavingsinstrumen–
tarium voorgesteld. Zoals ik in mijn brief van 21 november 1990 reeds
heb aangegeven brengt voorts het streven naar inwerkingtreding van de
wetsvoorstellen VAR en Milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen
per 1 januari 1992 met zich dat begin 1992 kan worden begonnen met
onder meer de voorbereiding van het wetsvoorstel inzake de nieuwe
handhavingsonderwerpen. In dit kader lijkt de verwachting gerecht–
vaardigd dat een dergelijk wetsvoorstel medio 1992 aan de Raad van
State kan worden voorgelegd. Aan de wens van de leden van de fractie
van de SGP om de invoering van de administratieve boete en het onder–
brengen van milieudelicten in een hogere categorie van de Wet op de
economische delicten (WED) zo snel mogelijk na inwerkingtreding van
het wetsvoorstel VAR te regelen, wordt naar ik aanneem tegemoetge–
komen met de planning zoals voorgesteld in de brief van 19 februari
1991.

De leden van de fractie van het CDA vroegen of eventuele wettelijke
maatregelen om gedoogsituaties tegen te gaan nog in 1991 bij apart
wetsvoorstel de Kamer kunnen bereiken. In mijn eerdergenoemde brief
van 19 februari 1991 is aangegeven dat deze kwestie momenteel nog
onderwerp is van overleg met de andere overheden. Indien in dat kader
zal blijken dat wettelijke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan
het tegengaan (van het ontstaan) van gedoogsituaties, ligt het in de rede
deze maatregelen te betrekken bij het bovengenoemde wetsvoorstel
inzake handhavingsonderwerpen.

De leden van de fractie van de PvdA misten in de brief van 19 februari
de planning van enkele andere handhavingsonderwerpen die ook in de
memorie van antwoord (blz. 37-38) waren genoemd. De leden van de
fractie van het CDA vroegen naar de planning van de strafbaarstelling
van overtreding van een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State en de
verruiming van de reikwijdte van de artikelen 173a en 173b van het
Wetboek van Strafrecht. Bij deze onderwerpen moet er op worden
gewezen dat voor zover al besloten wordt tot regeling c.q. wetswijziging
–voor de meeste onderwerpen is eerst nog overleg of onderzoek nodig -
het nimmer de bedoeling is geweest deze onderwerpen nog in het
wetsvoorstel VAR op te nemen. Voor zover mogelijk zullen deze onder–
werpen wel worden betrokken bij het wetsvoorstel inzake de nieuwe
handhavingsonderwerpen.

De leden van de fractie van de PvdA wezen op de toezegging in de
memorie van antwoord dat onderzocht zou worden de mogelijkheid om
in een vergunning te bepalen dat bij overtreding van voorschriften een
aangegeven bedrag zal worden verbeurd. In mijn brief van 19 februari
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heb ik reeds aangegeven dat de gedachtenontwikkeling over een
dergelijk «boetebeding» nog in een zeer pril stadium verkeert en dat het
in de bedoeling ligt begin 1992 met genoemd onderzoek aan te vangen.

Genoemde leden vroegen voorts naar de stand van zaken met
betrekking tot de Kroonberoepregelingen. De regeling voor de
vervanging van het Kroonberoep door beroep op de administratieve
rechter maakt deel uit van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase
herziening rechterlijke organisatie. Dit wetsvoorstel zal binnenkort aan de
Raad van State worden voorgelegd.

De leden van de PvdA-fractie misten tevens het onderwerp
«zorgplicht» in de bij brief van 19 februari 1991. Bij de in deze brief
opgenomen «rest-onderwerpen VAR» betreft het slechts onderwerpen
die aanvankelijk met het onderhavige wetsvoorstel in de Wet milieu–
beheer zouden worden gebracht; bij het onderwerp algemene zorgplicht
was dit niet het geval. In paragraaf 1.2. van deze nota zal ik hier nader op
ingaan.

Genoemde leden vroegen bovendien waarom in de eerdergenoemde
brief niet is ingegaan op het onderzoek naar de voor– en nadelen van het
kiezen van de Wet milieubeheer als integratiekader voor wat betreft de
milieu-aspecten van radio-actieve stoffen en ioniserende stralen uitzen–
dende toestellen.

De brief van 19 februari bevat een overzicht van de tijdplanning met
betrekking tot onderwerpen waarvan eerder was toegezegd dat zij nog
zouden worden betrokken bij het wetsvoorstel VAR; het is echter nooit
de bedoeling geweest het door de leden van de PvdA-fractie genoemde
onderzoek nog bij VAR te betrekken. Dit onderzoek vormt een onderdeel
van het onderzoek naar de mogelijkheden om tot verdere uitbouw van de
Wet milieubeheer te komen, zoals aangegeven in het NMP-plus (aktie A
102c). In het kader van de in de brief van 21 november 1990 geschetste
prioriteitstelling zal dit onderzoek enigszins moeten worden getempori–
seerd. Het ligt in mijn bedoeling de Tweede Kamer in de loop van 1991
aan de hand van een plan van aanpak te informeren over de tijdplanmng
ten aanzien van het onderzoek naar de verdere uitbouw van de Wet
milieubeheer. Daarbij zal ook het realiseren van een verdergaande
afstemming tussen de Wet milieubeheer enerzijds en anderzijds de
Kernenergiewet, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet geluid–
hinder op de punten die in het NMP-plus, actie A 102c, zijn genoemd,
worden betrokken.

Het is vooralsnog niet de bedoeling - dit in antwoord op de vraag van
de leden van de fractie van D66 - om een regeling voor het beheer van
gesloten stortplaatsen op te nemen in het wetsvoorstel tot uitbreiding
van de Wet bodembescherming met een regeling inzake de sanering van
de bodem (21 556). Hiervoor is een afzonderlijk wetsvoorstel in voorbe–
reiding. Het gaat om een regeling met nogal wat haken en ogen voor wat
betreft het burgerlijk recht (eigendom en beschikkings– en beheersbe–
voegdheden) en de financiering. Het inbrengen in het genoemde
wetsvoorstel zou daarom tot ongewenste vertraging kunnen leiden.

1.2. Ontwikkelingen ten aanzien van de Wabm

De leden van de CDA-fractie stemden in met de stapsgewijze uitbouw
van de Wabm tot de Wet milieubeheer. Voor de vragen van genoemde
leden met betrekking tot de relatie tussen de Wet milieubeheer en de
Algemene wet bestuursrecht, alsmede de vragen omtrent de aanbeve–
lingen van de Evaluatiecommissie Wabm ten aanzien van het hoofdstuk
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Procedures voor vergunningen en ontheffingen, wil ik gaarne verwijzen
naar hoofdstuk 3 van deze nota.

De leden van de CDA-fractie vroegen voorts naar het advies van de
Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten inzake zorgplicht–
bepalingen en het regeringsstandpunt ter zake. Tevens vroegen zij de
regering om aan te geven in hoeverre ook het milieucompartiment water
bij een in de Wet milieubeheer op te nemen algemene zorgplicht zal
worden betrokken.

De Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten (de
Toetsingscommissie) pleit in haar advies voor wetgeving die enerzijds
niet te gedetailleerd en te concreet is, doch aan de andere kant niet te
vaag en te globaal. Toch erkent zij dat op terreinen waar de inzichten en
opvattingen zeer snel verschuiven, zoals op het gebied van het milieu–
beleid, behoefte kan bestaan aan zorgplichtbepalingen om excessen aan
te pakken die niet met specifieke voorschriften zijn aan te pakken omdat
de regelgeving achterloopt c.q. achterhaald is en omdat algemene exces–
bepalingen evenmin soelaas bieden. De Toetsingscommissie komt uitein–
delijk tot een aantal aanbevelingen voor een algemene lijn ten aanzien
van zorgplichtbepalingen in het wetgevingsbeleid. Vertaald naar het
milieuterrein leiden deze aanbevelmgen tot de volgende conclusie. In de
eerste plaats dient onderzocht te worden of de artikelen 173a en 173b
van het Wetboek van Strafrecht in de praktijk reeds als algemene exces–
bepaling voor schadelijke milieuhandelingen functioneren (richtlijnen in
deze artikelen zijn: gevaar voor de volksgezondheid en levensgevaar voor
de mens). Zo niet, dan ware een uitbreiding tot bijvoorbeeld «ernstige
milieubedreigingen» te overwegen. In de tweede plaats is de Toetsings–
commissie van oordeel dat zorgplichtbepalingen met een specificatie
naar beroeps– of bedrijfsmatig handelen over het algemeen wat eerder
inzichtelijk zijn dan zorgplichtbepalingen die tot een ieder gericht zijn.

Het regeringsstandpunt inzake het advies van de Toetsingscommissie
is nog niet afgerond. Zoals ik in de memorie van antwoord heb gesteld,
wil ik naar aanleidmg van het regeringsstandpunt een definitief standpunt
innemen ten aanzien van de wenselijkheid van een door de leden van de
CDA-fractie gesuggereerde algemene zorgplichtbepaling in de Wet
milieubeheer. Bij het formuleren van mijn definitieve standpunt zal ik
zeker aandacht besteden aan de door de leden van de CDA-fractie
gestelde vraag in hoeverre de bedoelde algemene zorgplichtbepaling ook
op het milieucompartiment water betrekking zal hebben.

De leden van de CDA-fractie vroegen aan te geven wat het lot zal zijn
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, nu deze wet van twee
kanten wordt «uitgekleed», namelijk door overbrenging van delen ervan
naar de Wet milieubeheer en andere delen naar de uitgebouwde Wet op
de waterhuishouding (integrale waterbeheerswet). Zoals in het NMP-plus
is aangegeven (paragraaf 4.2.) zal worden bezien welke elementen van
het waterkwaliteitsbeheer die thans in verschillende wetten (waaronder
de WVO) zijn geregeld, in aanmerking komen voor regeling in de Wet op
de waterhuishouding, onderscheidenlijk de Wet milieubeheer; op blz.
3-4 van de memorie van antwoord zijn reeds enkele vragen beschreven
die in dit kader een rol spelen. Over de besluitvorming ter zake zal de
Tweede Kamer te zijner tijd nader worden geïnformeerd; dan zal ook
duidelijk kunnen worden of de WVO in de toekomst als zelfstandige wet
nog blijft bestaan of komt te vervallen.

De leden van de SGP-fractie vroegen op welke termijn deze besluit–
vorming tegemoet kan worden gezien; de leden van de fractie van Groen
Links vroegen waarom niet nu al een keuze is bepaald. Zoals ook tijdens
het mondeling overleg met de vaste Commissie voor milieubeheer is
opgemerkt (Kamerstukken II 1990/91, 21 087 en 21 109, nr. 11) kunnen
voorstellen ter zake niet voor medio 1992 worden verwacht. Hiertoe zal
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door de departementen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat eerst een gezamenlijke studie
moeten worden verricht, waarbij als complicatie geldt dat nog geen
volledige duidelijkheid bestaat over de vormgeving van de (uiteindelijke)
Wet milieubeheer en de (uiteindelijke) integrale waterbeheerswet. Met
de leden van de SGP-fractie ben ik van mening dat bij deze studie ook
aandacht moet zijn voor de mogelijkheden om in het kader van het
waterkwaliteitsbeheer structurele brongerichte maatregelen te treffen.

De leden van de fractie van Groen Links stelden voorts dat een
integrale benadering van het milieubeleid niet goed denkbaar is als het
compartiment water daar buiten zou vallen. Ik deel deze opvatting; uit
het antwoord op de vragen met betrekking tot de voorgestelde afstem–
mingsregeling tussen Wet milieubeheer en WVO blijkt evenwel dat naar
mijn oordeel hiertoe geen integratie van Wet milieubeheer– en
WVO-vergunning vereist is. Het ligt echter in lijn der verwachtingen dat
bij de besluitvorming over een mogelijke verdeling van de WVO over de
Wet milieubeheer en de integrale waterbeheerswet niet zozeer de vraag
van integratie van vergunningen meer aan de orde zal zijn, maar wel welk
afwegingskader en doel - integraal milieubeheer en de bescherming van
het milieu of integraal waterbeheer en de bescherming van waterhuis–
houdkundige systemen - bij de vergunning voor lozingen centraal moet
staan.

De leden van de fractie van het CDA vroegen naar het karakter van de
overblijvende financiële en handhavingsbepalingen in de sectorale
wetten. In het algemeen kan daarover worden gezegd dat de financiële
bepalingen betrekking hebben op onderwerpen die niet in vergelijkbare
vorm in andere wetten voorkomen en die dus specifiek zijn voor de
betrokken wet. Bij de handhavingsbepalingen gaat het meestal om
verwijzing naar de handhavingsbepalingen van de Wet milieubeheer en
een enkeïe keer om een specifieke regeling voor de betrokken wet.
Hieronder wordt een en ander per wet aangegeven in de volgorde die
ook in de memorie van antwoord is aangehouden. De bepalingen kunnen
worden nageslagen in de teksten van de sectorale wetten die waren
gevoegd bij mijn brief van 21 januari 1991 (Kamerstukken II 1990/91,
21 163, nr. 8).

- Wet geluidhinder:
. financiële bepalingen (artt. 125 t/m 130):
de financiering van kosten van maatregelen in verband met zonering
. handhavingsbepalingen (artt. 148, 158t/m 162):
verwijzing naar Wet milieubeheer, geluidhinderdiensten;
- Wet inzake de luchtverontreiniging:
. handhavingsbepalingen (artt. 90 t/m 93, 96):
verwijzing naar Wet milieubeheer, eigen strafbepalingen en

bevoegdheid tot aanwijzing opsporingsambtenaren (de wet valt niet
onder de werkingssfeer van de Wet op de economische delicten);

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren:
. financiële bepalingen (artt. 17 t/m 23):
eigen financieringsregeling
. handhavingsbepalingen (artt. 24 t/m 26):
verwijzing naar, c.q. aanpassing (in verband met eigen vergunning–

stelsel) aan de Wet milieubeheer;
- Wet verontreiniging zeewater:
. handhavingsbepalingen (artt. 11 en 12):
verwijzing naar, c.q. aanpassing (in verband met ontheffingstelsel) aan

de Wet milieubeheer;
- Wet milieugevaarlijke stoffen:
. verwijzing naar Wet milieubeheer, kwalificatie van overtredingen;
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- Wet bodembescherming (inclusief wetsvoorstel 21 556):
. financiële bepalingen (artt. 45 t/m 53):
financieringsregeling bodemsanering (wetsvoorstel 21 556)
. handhavingsbepalingen (art. 75; in het overzicht vermelde artt. 76 en

78 zijn inmiddels vervallen):
verwijzing naar Wet milieubeheer.

Zoals in paragraaf 1.1. reeds is gesteld, zal in het kader van het
onderzoek naar de verdere uitbouw van de Wet milieubeheer worden
bezien inhoeverre bestaande sectorale milieuwetten bij die uitbouw
kunnen worden betrokken. Dit geldt ook voor de Wet bodembe–
scherming. De leden van de fractie van de VVD informeerden hiernaar.

1.5. Uitvoering in samenspel

7.5.7. Samenspel

De leden van de fracties van het CDA en de PvdA betreurden het dat
de eventuele wettelijke regeling van algemene aspecten van convenanten
niet meer bij het onderhavige wetsvoorstel kan worden meegenomen. De
leden van de fractie van de PvdA drongen in verband hiermee aan op een
zeer terughoudend gebruik van dit instrument. De leden van de fractie
van de VVD wilden graag duidelijkheid over de stand van zaken met
betrekking tot de wettelijke regeling. In antwoord hierop wil ik het
volgende opmerken. In de brief van 19 februari 1991 is aangegeven dat
onderzoek zal worden verricht naar de mogelijkheid van een wettelijke
regeling van algemene aspecten van convenanten. Inmiddels is gebleken
dat meer algemeen aandacht zal worden geschonken aan het onderwerp
convenanten. In de nota Zicht op wetgeving (Kamerstukken II 1990/91,
22 008, nrs. 1-2) is aangegeven dat de Commissie voor de toetsing van
wetgevingsprojecten om advies zal worden gevraagd over de mogelijk–
heden en beperkingen van convenanten als alternatief van wetgeving. Dit
ten behoeve van een in de loop van 1991 uit te brengen kabinets–
standpunt. Het ligt in de rede bij deze ontwikkelingen aansluiting te
zoeken. De leden van de fractie van de SGP informeerden hiernaar. Voor
wat betreft de inzet van het instrument, waarover de leden van de
fracties van het CDA en de PvdA een opmerking maakten, wil ik graag
verwijzen naar bijlage 1 bij het NMP-plus. Ook in de memorie van
antwoord (blz. 8) is hier op ingegaan. Overigens wordt met convenanten
steeds bedoeld «beleidsconvenanten» ofwel afspraken met het bedrijfs–
leven omtrent het realiseren van bepaalde milieubeleidsdoeleinden. De
leden van de fractie van het CDA vroegen hiernaar.

Bij het NMP-doelgroepenoverleg wordt aandacht besteed aan de
verhouding tussen convenanten en individuele vergunningen. De
instanties die belast zijn met de vergunningverlening zijn ook betrokken
bij het doelgroepenoverleg. In dit kader is mij niet bekend dat er, zoals
de leden van de fractie van D66 opmerkten, een algemene lijn in de juris–
prudentie zou zijn dat de beleidsruimte bij de afweging in het kader van
de vergunningverlening door een milieuconvenant wordt beperkt.

Verschillende fracties vroegen een nadere beschouwing over de
koppeling van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen aan de milieuver–
gunning. Een dergelijke koppeling kan naar mijn verwachting belangrijke
voordelen hebben ten opzichte van de huidige vergunningverlenings–
praktijk. Het gaat hierbij vooral om een grotere flexibiliteit, bevordering
van de overzichtelijkheid en een verbetering van de informatie-uitwis–
seling tussen bedrijf en overheid. Op de diverse voordelen is uitgebreid
ingegaan in de notitie Bedrijfsinterne Milieuzorg (Kamerstukken II
1988/89,
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20 633, nr. 3), waar ik hier kortheidshalve naar wil verwijzen. Het is de
bedoeling dat met de ervaring die wordt opgedaan met proefprojecten
de op dit momant bestaande vragen ten aanzien van de relatie tussen
milieuzorg en vergunningverlening zullen worden beantwoord. Het gaat
daarbij onder meer om de vraag op welke wijze een koppeling met de
vergunning vorm moet worden gegeven, op welke wijze handhaaf–
baarheid en de bescherming van de belangen van derden kunnen worden
gewaarborgd, alsmede de vraag voor welke gevallen de koppeling naar
verwachting gewenste resultaten zal opteveren.

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering naar de mogelijkheid
in algemene regels een voorziening op te nemen voor milieuzorgsys–
temen. Zoals ik bij het mondeling overleg van 15 maart 1990 reeds naar
voren heb gebracht is het tot stand komen van bedrijfsinterne milieuzorg
in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.
Uitgangspunt van de regering is de invoering ervan vooralsnog op
vrijwillige basis te realiseren. Ongeveer 70% van de in de notitie Bedrijfs–
interne milieuzorg genoemde branche-organisaties is inmiddels bezig
een milieuzorgsysteem op te zetten. Slechts enkele branches zijn op dit
moment al toe aan de implementatie van hun systeem. Daarnaast
worden momenteel in een aantal individuele gevallen proefprojecten
uitgevoerd. In aansluiting op mijn eerdere voornemens ter zake en
conform de eerdergenoemde brief van 19 februari j.l. wil ik derhalve -
ook de leden van fracties van PvdA en VVD informeerden hiernaar -
vooralsnog volstaan met een regeling voor milieuverslaglegging, die naar
verwachting uiterlijk februari 1992 aan de Raad van State voor advies zal
kunnen worden voorgelegd.

Anders dan de leden van de fractie van de PvdA ben ik vooralsnog
voorstander van een wat beperkte inhoud van het milieuverslag. In het
wetsvoorstel zijn nu enkele elementen opgenomen die ook bij milieuver–
slaglegging een rol kunnen spelen: de mogelijkheid om in de vergunning–
voorschriften op te nemen dat emissies moeten worden gemeten en
geregistreerd en dat onderzoek moet worden gedaan naar het verder
terugbrengen ervan (artikel 18, eerste lid, onder a, b en c). Overleg met
bedrijfsleven en andere overheden over verdere uitwerking is gaande. Ik
geef er de voorkeur aan de resultaten van dat overleg te betrekken bij
het eventueel ontwerpen van een verdergaande regeling terzake. Een
nota van wijzigingen of amendering op dit punt vind ik daarom nu niet
opportuun.

Daarnaast meen ik dat, zoals ook in de memorie van antwoord is
gesteld (blz. 10), de Raad van State over zo'n uitbreiding van het
wetsvoorstel moet worden gehoord. De verplichting tot het maken van
een openbaar milieuverslag, zoals dat deze leden voor ogen staat, gaat
aanzienlijk verder dan hetgeen nu aan mogelijke elementen voor zo'n
verslag in het wetsvoorstel is opgenomen. Het gaat dus om een nieuw
onderwerp in het wetsvoorstel. Daarom ben ik van mening dat het horen
van de Raad in dit geval nodig is. Ook om formele redenen heb ik
daarom bezwaar tegen invoeging bij nota van wijzigingen of
amendement.

Voor wat betreft het niet geheel doorvoeren van de integratie in de
Wet milieubeheer-vergunning van de bestaande milieuvergunningen zal
moeten worden afgewacht of dit een belemmerende factor zal vormen in
het kader van de ontwikkeling van milieuzorgsystemen. De leden van de
CDA-fractie vroegen hiernaar.

Onder handhaving of toezicht op hoofdzaken in relatie tot milieuzorg–
systemen versta ik uitdrukkelijk niet een verslapping van handhaving c.q.
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toezicht. De leden van de fractie van de SGP informeerden hiernaar. Wel
zal de aanwezigheid van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem het
karakter van handhaving en toezicht tot op zekere hoogte kunnen veran–
deren. Daarbij kan met name worden gedacht aan een verschuiving van
sectoraal en op gedetailleerde voorschriften gericht toezicht naar meer
integraal, op hoofdzaken en het totale milieuzorgsysteem gericht
toezicht, waarover de betrokken leden spreken. Of zo'n verschuiving
verantwoord is, zal overigens eerst in de praktijk moeten blijken.

De door de leden van de SGP-fractie geponeerde opvatting dat de
werklast van de vergunningverlener als gevolg van de door deze leden
aangegeven trend nauwelijks zal verminderen, kan ik vooralsnog niet
volledig onderschrijven. Het is niet ondenkbaar dat met een koppeling
van het bedrijfsintern milieuzorgsysteem aan de milieuvergunning de
werkdruk van het vergunningverlenend gezag op een aantal aspecten ten
opzichte van de huidige vergunningverleningspraktijk zal afnemen. Zo zal
het kunnen voorkomen dat de informatie die van de zijde van de vergun–
ningaanvrager wordt overlegd meer inzichtelijk is, zal de vergunningver–
lener wellicht minder in technische details behoeven te treden en zal het
waarschijnlijk vanwege de vergrote flexibiliteit minder snel voorkomen
dat een vergunning geheel is achterhaald. De werkelijke uitwerking van
de bedoelde ontwikkelingen op de werkdruk van de vergunningverle–
nende instanties zal evenwel moeten worden afgewacht.

De leden van de fractie van D66 vroegen om aan te geven op welke
wijze de integrale vergunningverlening gewaarborgd wordt, waarbij zij er
op wezen dat een integrale afweging tot verschillende afwegingen kan
leiden, omdat met alle milieufactoren rekening moet worden gehouden.

Genoemde leden geven een «integrale afweging» correct weer: het
gaat daarbij om een afweging waarbij alle gevolgen die de inrichting voor
het milieu kan veroorzaken, moeten worden betrokken. Vanuit die
afweging moet dan vervolgens de oplossing worden gekozen, die
optimaal milieurendement geeft. Tegen die achtergrond kan de vraag van
genoernde leden mijn inziens vanuit twee invalshoeken benaderd
worden: de wettelijke regeling en de uitvoeringspraktijk. In de wettelijke
regeling is de opdracht tot het maken van een integrale afweging
voldoende tot uitdrukking gebracht in de artikelen 13, 15 en 16. Het is
daarna vooral een zaak van de vergunningverlenende instanties om dit
principe ook in de uitvoeringspraktijk op adequate wijze vorm te geven.
Verschillen in uitkomst zijn daarbij inherent aan het maken van een
afweging per concreet geval; de maatregelen om te komen tot een zo
groot mogelijke bescherming van het milieu kunnen per geval verschillen.
In het overleg met de andere overheden en het bedrijfsleven wordt
ruimschoots aandacht besteed aan de vormgeving van de integrale
afweging. Daarnaast zal ook de invoeringsbegeleiding van de nieuwe
regelgeving in dit kader een belangrijke rol kunnen vervullen.

1.5.2. Bevoegdheden

De leden van de P.v.d.A-fractie en van de fractie van de SGP drongen
er op aan nog vóór de plenaire behandeling inzicht te krijgen in de
bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de vergunningverlening voor
inrichtingen.

Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven, heb ik voor dit
verzoek begrip. Derhalve is bij deze nota gevoegd het concept-lnrich–
tingen– en vergunningenbesluit (conform de toezegging ter zake in mijn
brief van 19 februari j.l. (Kamerstukken II 1990/91, 21 087 en 21 109,
nr. 11, bijlage III), waarin onder meer wordt aangegeven welke
bestuurslaag bevoegd gezag is voor welke categorie van inrichtingen.
Mijns inziens kan na kennisneming van bedoeld (ontwerp-)besluit worden
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geconcludeerd dat er geen overwegende argumenten zijn om de
bevoegdhedenverdeling bij de wet zelf vast te stellen. In de memorie van
antwoord (blz. 11-12) ben ik reeds ingegaan op de redenen die hebben
geleid tot de keuze voor het aanwijzen van het bevoegd gezag in een
algemene maatregel van bestuur (amvb); naar deze passage wil ik hier
gaarne kortheidshalve verwijzen.

De leden van de fractie van de PvdA bleven van mening dat dit
wetsvoorstel nog onvoldoende leidt tot een integrale milieuvergunning.
Met name de voorgestelde regeling voor afstemming tussen Wet milieu–
beheer en WVO achtten zij ontoereikend. Op deze problematiek zal in
paragraaf 2.2.1. nader worden ingegaan.

De leden van de fractie van Groen Links hadden met instemming
kennis genomen van de opvatting van de regering dat bij het hanteren
van de aanwijzingsbevoegdheid van artikel 31 het belang van de
bescherming van het milieu uitgangspunt moet zijn. Zij vroegen of
ditzelfde uitgangspunt gehanteerd wordt bij de totstandkoming van
algemene maatregelen van bestuur. Dit is juist; voor wat betreft het
onderhavige wetsvoorstel is dit in de wettekst tot uitdrukking gebracht in
de artikelen 38, 39 en 39a.

2. VERGUNNINGEN EN ALGEMENE REGELS VOOR INRICH–
TINGEN

2.1. Inleiding

De leden van de fractie van het CDA vroegen nader in te gaan op het
advies van de Centrale raad voor de milieuhygiëne (Crmh) van januari
1991, in het bijzonder op de opmerkingen van de raad in paragraaf 3.1.
In de bewuste paragraaf signaleert de raad naast het streven naar
integratie van voorschriften voor inrichtingen - welk streven de raad
ondersteunt - tevens een tegengestelde ontwikkeling. De raad wijst in
dat verband op enkele ontwerpen voor algemene maatregelen van
bestuur op grond van de Wet bodembescherming, zoals het Stortbesluit
en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks. Door de raad wordt erop
gewezen dat het voor kan komen dat voor een inrichting tegelijkertijd
een dergelijk besluit èn een algemene maatregel van bestuur op grond
van 2a Hinderwet (straks op grond van de Wet milieubeheer) geldt,
terwijl het ook mogelijk is dat naast zo'n besluit het vergunningvereiste
op grond van de Wet milieubeheer geldt.

Inderdaad is de geschetste situatie mogelijk. Zo kan het in bepaalde
omstandigheden nodig en doelmatig zijn regels te stellen voor activi–
teiten die in meer dan één bedrijfstak voorkomen. De normstelling voor
deze activiteiten kan dan ook niet altijd worden geïntegreerd in algemene
regels voor bedrijfstakken. Niettemin ben ik het eens met de Crmh dat er
naar moet worden gestreefd de voor een inrichting geldende regels
zoveel mogelijk te bundelen in één document. In de memorie van
toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel, blz. 44—46, is hier reeds op
gewezen; daarbij is echter ook geconstateerd dat dit doel niet altijd
haalbaar zal kunnen zijn, onder meer om de bovengenoemde reden. Of
gebruikmaking van de suggesties die de Crmh ter zake in zijn advies
heeft opgenomen (het opnemen van voorschriften van een «sectorale»
amvb in de meer algemene amvb, dan wel gebruikmaking van artikel
39a) een oplossing kan bieden, zal per geval nader moeten worden
bezien. Daarbij spelen vele aspecten een rol, zoals met welke juridische
haken en ogen moet rekening worden gehouden, om hoeveel bedrijven
gaat het, is er sprake van daadwerkelijke afstemmingsproblemen, is er
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sprake van onoverzichtelijkheid voor de betrokken bedrijven, wegen de
kosten (voor de wetgever, het betrokken bevoegd gezag en de bedrijven)
van het eventueel opnieuw ordenen van voor de betrokken bedrijven
geldende regels wel op tegen de baten, etc.

In paragraaf 2.1. van de memorie van antwoord is een visie gegeven
op de rol van de vergunning als beleidsinstrument in de toekomst,
waarbij tevens enkele trends in dat kader zijn beschreven. De leden van
de fractie van de PvdA konden zich hierin volledig vinden, maar vroegen
zich af of bedoelde visie in de praktijk wel zou kunnen worden gereali–
seerd nu in het wetsvoorstel geen artikelen zijn opgenomen over
preventie, milieuzorg, grondstoffenbeheer, zorgplicht, en er ook geen
wettelijke omschrijving is gegeven van «gevolgen voor het milieu». In dat
verband vroegen zij tevens of het ontbreken van die artikelen niet een
stortvloed aan Kroonberoepen zal veroorzaken.

De ervaring leert dat nieuwe wetgeving in de beginfase altijd tot
relatief veel interpretatie-vragen aanleiding geeft. Wanneer na enige tijd
de antwoorden op deze vragen in de rechtspraktijk zijn uitgekristalliseerd
(«vaste jurisprudentie»), neemt doorgaans ook de met deze interpretatie–
vragen samenhangende hoeveelheid beroepen af. Het is nog niet te
zeggen in welke mate de onderhavige regeling tot dergelijke beroepen
aanleiding zal geven; er zijn vooralsnog ook geen indicaties dat het hier
om een ongewoon grote hoeveelheid zal gaan. Daarbij heb ik ook niet de
illusib dat het geven van meer begripsomschrijvingen en dergelijke in de
wet interpretatie-vragen in belangrijke mate zouden kunnen voorkomen.
Begripsomschrijvingen roepen meestal zelf ook weer vragen op, en
dragen - zeker bij een begrip dat zich in maatschappelijk en technolo–
gisch opzicht snel ontwikkelt - het gevaar in zich niet toereikend te zijn.
In deze zin is op (onder meer) blz. 43 van de memorie van antwoord
aangegeven, waarom is afgezien van het omschrijven van «gevolgen voor
het milieu»; eenzelfde redenering kan - met uitzondering van het begrip
«zorgplicht», waarop ik in paragraaf 1.2. van deze nota ben ingegaan -
worden gevolgd ten aanzien van de andere door de leden van de
PvdA-fractie genoemde elementen.

Voor de doorwerking van deze elementen in de vergunningenpraktijk
biedt het wetsvoorstel overigens voldoende voorzieningen. Aan het
bevoegd gezag is in artikel 13, eerste lid, onder b, opgedragen bij de
beslissing op de aanvraag om een vergunning alle gevolgen voor het
milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te betrekken. Voorts dient het
bevoegd gezag gelet op artikel 13, eerste lid, onder e, alsmede artikel
16, derde lid, in beginsel een zo hoog mogelijk beschermingsniveau te
verwezenlijken. Daarbij dient ook aandacht te zijn voor de mogelijkheden
van milieuzorg, preventie en zuinig beheer van grondstoffen (zie blz. 31
van de memorie van antwoord). Dit neemt niet weg dat ik mij er van
bewust ben dat voor een goede uitvoeringspraktijk meer komt kijken dan
alleen een goede wettelijke regeling. Het zijn vooral de vergunningverle–
nende instanties die, waar mogelijk in samenwerking met het bedrijfs–
leven, de mogelijkheden van de nieuwe regeling op een adequate wijze
zullen moeten benutten. In het overleg met de andere overheden en het
bedrijfsleven wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed. Daarnaast
zal ook de invoeringsbegeleiding van de nieuwe regelgeving in dit kader
een belangrijke rol kunnen vervullen.

Door de leden van de fractie van de PvdA werd gewezen op de gelijk–
waardigheid van doel– en middelvoorschriften. Bij deze leden rees de
vraag of er niet een zekere tegenstrijdigheid is gelegen tussen de nadruk
op doelvoorschriften enerzijds en het belang van een brongericht beleid
anderzijds.

In antwoord hierop zou ik allereerst nogmaals willen instemmen met
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de principiële gelijkwaardigheid van doel– en middelvoorschriften. Gelijk–
waardig in die zin, dat beide soorten voorschriften, al naar gelang de
concrete situatie, kunnen bijdragen aan de bescherming van het milieu.
Dit neemt niet weg dat er een zekere voorkeur bestaat voor doelvoor–
schriften, in die zin dat bij de vergunningverlening steeds wordt bezien of
met dergelijke voorschriften, die de aanvrager de vrijheid bieden zelf de
middelen te kiezen om bepaalde doelstellmgen te bereiken, kan worden
volstaan. Deze voorkeur voor doelvoorschriften komt ook tot uitdrukking
in de formulering van artikel 17. In datzelfde artikel is echter ook
vastgelegd dat «voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag
noodzakelijk is» ook middelvoorschriften moeten kunnen worden gesteld.

Wat de relatie met het belang van een brongericht beleid betreft: het
is niet zo dat een brongericht beleid vanzelf leidt tot een voorkeur voor
de ene of de andere soort voorschriften. In de memorie van antwoord
(blz. 60) is ter zake het voorbeeld van het voorschrijven van bepaalde
milieu-vriendelijke technologieën slechts gegeven om aan te tonen dat
middelvoorschriften niet alleen behoeven voor te komen bij bedrijven die
weinig technische kennis in huis hebben.

Op verschillende plaatsen in het eindverslag beleden de leden van de
PvdA-fractie hun voorkeur voor de instructie-amvb. De leden van de
fractie van D66 denken daar geheel anders over: de toepassing van dit
instrument moet naar hun oordeel tot een minimum worden beperkt.

In dit verschil van mening neem ik een middenpositie in. De
instructie-amvb moet worden gebruikt als daaraan enerzijds meer
voordelen zijn verbonden dan aan een rechtstreeks werkende amvb en
anderzijds toch een centrale sturing met betrekking tot bepaalde
voorschriften nodig is. Bovendien zullen bij de keuze in ieder geval altijd
nog twee elementen moeten worden betrokken. Enerzijds de vraag of het
noodzakelijk is om de de algemene regel aan de omstandigheden van het
concrete geval aan te passen; zo ja, dan ligt het gebruik van de
instructie-amvb als reguleringsinstrument in begmse! voor de hand.
Anderzijds moet worden voorkomen dat door een te frequent gebruik van
het instrument de vergunningverlenende organen zo worden bezig
gehouden met het aanpassen van vergunningen aan de instructieregels,
dat zij aan andere taken niet of onvoldoende meer toekomen.

Daarbij speelt ook een rol dat een rechtstreeks werkende amvb voor
alle betrokken inrichtingen tegelijkertijd in werking treedt; bij het
verwerken van instructie-regels zal dat juist meestal niet het geval zijn:
het ligt voor de hand dat verwerken mee te nemen bij andere wijzigingen
in de vergunningsfeer.

De leden van de fractie van D66 gaven een schets van de belangrijkste
gevolgen van de onderhavige voorstellen voor de vergunningverlening.
Zij vroegen in dat kader op welke wijze, met welke prioriteiten en in welk
tempo integratie van de vergunningverlening gestalte dient te krijgen nu
deze - zoals genoemde leden veronderstelden - wel per 1 januari 1992
van kracht wordt. Zoals reeds eerder opgemerkt (zie hieromtrent
paragraaf 1.5.1. van deze nota) zijn het vooral de vergunningverlenende
instanties, die in de uitvoeringspraktijk vorm moeten geven aan de
gewenste integrale benadering. Ten aanzien van het realiseren van
algemene doelstellingen van milieubeleid met behulp van het instrument
vergunning, zijn wat de regering betreft de prioriteiten neergelegd in het
NMP en het NMP-plus. Het tempo waarbinnen de integratie van vergun–
ningverlening gestalte moet krijgen is in formele zin bepaald in artikel
XXII van het wetsvoorstel, waarbij het overgangsrecht is bepaald. In
materiële zin zal de integratie waarschijnlijk pas daadwerkelijk gestalte
krijgen wanneer in de uitvoeringspraktijk gaandeweg voldoende ervaring
is opgedaan met methodieken voor het maken van een integrale
afweging, die tot een optimaal milieurendement leiden.
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De leden van de fractie van D66 vroegen of in verband met de deskun–
digheid, die in toenemende mate van de bevoegde instanties wordt
verwacht, de mogelijkheid van een onafhankelijk advies waarbij
genoemde leden zelf dachten aan een beperkte milieu-effectrapportage -
wordt overwogen. Dit is niet het geval. De oplossing lijkt eerder gezocht
te moeten worden in een uitbreiding van de werkingssfeer van milieu–
effectrapportage voor zover het gaat om activiteiten met mogelijk
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Deze discussie kan echter
beter gevoerd worden in het kader van de bespreking van het regerings–
verslag inzake de evaluatie van de werking van de regeling inzake milieu–
effectrapportage.

Op de wens van de leden van de fractie van Groen Links om nu tot een
verdergaande integratie van de Mijnwet en de Kernenergiewet en de Wet
milieubeheer te komen, kom ik hieronder in paragraaf 2.2.1. terug.

De instrumenten die het wetsvoorstel VAR biedt, lenen zich minder
goed voor de uitvoering van de motie Van der Vlies (Kamerstukken II
1990/91, 21 137, nr. 63), waaraan de leden van de SGP-fractie
refereerden. Het gaat in dit wetsvoorstel immers steeds om milieuge–
volgen van het in werking zijn van inrichtingen. Het hergebruiken van
afvalstoffen die in zo'n inrichting zelf ontstaan, kan daar nog wel onder
worden begrepen: er komen minder afvalstoffen buiten de inrichting
terecnt. Een systematische aanpak ter bevordering van hergebruik van
afvalstoffen is onder deze noemer echter niet mogelijk.

In de brief over het wetgevingsprogramma afvalstoffen die op korte
termijn aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden, zal ik uitsluitsel
geven over de wijze waarop aan de motie uitvoering zal worden gegeven.

De leden van de fractie van de SGP gingen in op de betekenis van het
wetsvoorstel voor het gebiedsgerichte beleid. Zij vroegen of het
wetsvoorstel een voldoende juridische basis biedt voor het weigeren van
een vergunning voor nieuwe inrichtingen of uitbreiding van bestaande
inrichtingen, indien in een gebied het milieu reeds overbelast is, dan wel
indien sprake is van een door de provincie aangewezen beschermings–
gebied. Het wetsvoorstel biedt hiertoe inderdaad voldoende juridische
basis. Op grond van artikel 15, eerste lid, kan de vergunning in het
belang van de bescherming van het milieu geweigerd worden. Daarbij
moet het bevoegd gezag ingevolge artikel 13, eerste lid, onder a, b en c,
ook de gevolgen voor het milieu voor het omliggende gebied betrekken.
Indien daarbij bijvoorbeeld in het kader van gebiedsgericht beleid is
besloten in het betreffende gebied geen nieuwe inrichtingen of uitbrei–
dingen van bestaande inrichtingen toe te staan, kan het bevoegd gezag
de vergunning weigeren.

2.2. Vergunningen

2.2.1. Integratie van vergunningen

Een uitdrukkelijke verklaring in de wet dat de vergunningaanvraag deel
uit maakt van de verleende vergunning is niet nodig en kan zelfs tot
onduidelijkheid leiden. Verlening van de gevraagde vergunning houdt
immers in dat hetgeen gevraagd wordt (eventueel inclusief het door de
leden van de PvdA-fractie genoemde milieuzorgsysteem), wordt toege–
staan, in beginsel zoals het wordt gevraagd. In de vergunning kunnen ten
opzichte van het gevraagde zonodig beperkingen worden aangebracht,
of kan worden bepaald dat het gevraagde alleen met inachtneming van
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bepaalde voorschriften mag worden uitgevoerd. Daarom is het zelfs
enigszins misleidend om te bepalen dat de aanvraag deel uitmaakt van
de vergunning: dat zou kunnen suggereren dat de aanvraag zoals zij is
ingediend, ook is gehonoreerd. Anderzijds is het zo dat de toestemming
die met de vergunning wordt verleend, geen betrekking heeft op zaken
die niet in de aanvraag zijn begrepen. De aanvraag wordt dus als het
ware verwerkt in de vergunning en maakt er in die zin dus wel degelijk
deel van uit.

De opmerking van de Centrale raad voor de milieuhygiëne dat artikel
14, tweede lid, van de Hinderwet, dat wel zo'n bepaling bevat, in de
praktijk zijn waarde heeft bewezen, acht ik minder overtuigend. Het is
niet duidelijk in welk opzicht een vergunning krachtens de Hinderwet
dankzij die bepaling beter zou kunnen worden gehandhaafd dan vergun–
ningen krachtens latere milieuwetten (onder meer de Wet inzake de
luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren), waarin zo'n bepaling niet voorkomt. Mij is niet
bekend dat juist daardoor die handhaving zou zijn geschaad.

Wet chemische afvalstoffen (Wca)

Voor bedrijven die thans een vergunning op grond van de Wca
behoeven is in het wetsvoorstel gekozen voor een constructie, waarbij de
Wet milieubeheer-vergunning niet kan worden verleend dan nadat een
verklaring van geen bezwaar van de Minister van VROM is verkregen. Op
deze wijze wordt ook de Wca-vergunning in de Wet milieubeheer–
vergunning geïntegreerd, zonder dat er sprake is van een materiële
wijziging in de bevoegdhedenverdeling. De leden van de fracties van
CDA en VVD vroegen zich af of deze constructie niet zal leiden tot veel
ambtelijk overleg en bureaucratie terwijl het beleid er juist op is gericht
overleg en bureaucratie terug te dringen. Tegen deze achtergrond
vroegen de leden van de CDA-fractie of de verklaring van geen bezwaar
niet zou kunnen worden vervangen door algemene regels. Ook konden
deze leden zich voorstellen dat het systeem van milieubeleidsplanning in
dit kader een belangrijke rol zou kunnen vervullen.

De leden van de PvdA-fractie gingen nog verder en wezen de voorge–
stelde centrale toets door middel van een verklaring van geen bezwaar
af. Zij erkenden dat toetsen aan een landelijk vastgestelde verwijderings–
structuur nodig is, maar achtten dat ook mogelijk op decentraal niveau.
Zonodig zou naar de mening van deze leden de aanwijzingsbevoegdheid
van de Minister van VROM kunnen worden benut om het rijksoordeel in
geselecteerde gevallen door te zetten.

Zoals reeds in de memorie van antwoord (blz. 17) is uiteengezet, is een
centrale toets op het punt van de doelmatige verwijdering voor de onder–
havige gevallen op dit moment onmisbaar. Onmisbaar, omdat de ten
aanzien van de betrokken bedrijven noodzakelijk geachte consequente
beoordeling van de marktgegevens op het gebied van de verwijdering
van chemisch afval en afgewerkte olie, afgewogen tegen de (aanwezige
en benodigde) landelijke en internationale verwijderingsstructuur,
vooralsnog niet kan worden bewerkstelligd als deze beoordeling aan het
provinciaal bestuur wordt overgelaten. Het zou tot hoogst ongewenste
situaties kunnen leiden, indien mogelijkerwijs zonder landelijke belangen
als uitgangspunt te nemen, per provincie kan worden besloten over
vergunningaanvragen die belangrijke implicaties hebben voor de
nationale verwijderingsstructuur; het zou ook niet juist zijn provincies
met die verantwoordelijkheid te belasten. Voor de verwijdering van
chemische afvalstoffen en afgewerkte olie dient - mede gelet op de
daarmee verbonden milieu-risico's, de relatief beperkte omvang en het
daarvoor benodigde voorzieningenniveau van deze afvalstroom -
derhalve mijns inziens in het algemeen de primaire verantwoordelijkheid
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op rijksniveau te liggen. De gekozen constructie waarbij deze verant–
woordelijkheid door middel van een verklaring van geen bezwaar bij de
vergunningverlening tot uitdrukking wordt gebracht acht ik in dit verband
de beste oplossing, omdat hierbij in zekere zin een verplichte samen–
werking tussen provincie en rijk wordt gecreëerd. Deze constructie
verdient naar mijn oordeel veruit de voorkeur boven gebruikmaking van
het relatief zware middel van de aanwijzingsbevoegdheid, dat naar zijn
aard een repressief karakter heeft en in de regel de snelheid van het
besluitvormingsproces negatief zal beïnvloeden. Voor een toename van
«ambtelijke overleg en bureaucratie' als gevolg van de verklaring–
van-geen-bezwaar constructie behoeft daarbij geen vrees te bestaan. In
de huidige situatie bestaan voor de onderhavige inrichtingen twee of
meer afzonderlijke vergunningen naast elkaar, waarbij het onvermijdelijk
is dat de verschillende vergunningverlenende instanties, te weten het rijk
en de provincie, waar nodig overleg voeren. Ten opzichte van die situatie
zal er voor de betrokken bedrijven slechts een verbetering optreden,
omdat in de toekomst de verschillende vergunningen zullen zijn geïnte–
greerd tot één milieuvergunning en daarmee de noodzaak tot integrale
afweging nog zichtbaarder wordt. Bovendien is de constructie met de
verklaring-van-geen-bezwaar zo eenvoudig mogelijk en flexibel opgezet
(zie artikel 37b van het wetsvoorstel). Overigens is in dit verband relevant
te vermelden dat thans de mogelijkheden van vrijstelling van de
verklaring van geen bezwaar als opgenomen in artikel 37, derde lid,
worden bestudeerd. Daarbij worden dan met name die gevallen in
beschouwing genomen, waarvan tot de conclusie kan worden gekomen
dat de schaal van verwijdering een toetsing op provinciaal niveau recht–
vaardigt (te denken valt aan gemeentelijke depots voor klein chemisch
afval en stortplaatsen voor bepaalde categorieën chemisch afval "net een
provinciale functie).

Ten aanzien van de vraag van de leden van de fractie van het CDA, of
algemene regels of milieubeleidsplanning wellicht een rol zouden kunnen
spelen bij het vormen van een landelijk referentiekader met betrekking
tot de doelmatige verwijdering van chemische afvalstoffen en afgewerkte
olie, kan het volgende worden opgemerkt.

Een planmatige aanpak van de verwijdering van chemisch afval is een
noodzaak. Daarom wordt mijnerzijds gewerkt aan een voortschrijdende
meerjarenplanning op dit terrein. Hierover zal ik u nog nader berichten.
Doel is de verwijdering te structureren en afspraken vast te leggen over
de condities waaronder de verwijdering van chemische afvalstoffen
plaatsvindt. Preventie en hergebruik van afvalstoffen zullen hierbij een
belangrijke plaats moeten innemen. Doel is voorts een toereikende
verwerkingscapaciteit te verzekeren door middel van een toetsing van
vergunningaanvragen aan die plannen. Dit betekent aldus het plannen
van nader aan te geven activiteiten in de verwijderingsketen (inzamelen,
bewerken, verwerken). Wil een planning voor de verwijdering van
chemisch afval kans van slagen hebben zal dit gelet op de schaal van
verwijdering op landelijk niveau moeten geschieden, maar tevens vrij
gedetailleerd moeten worden uitgewerkt (wie, wat, waar) in deelplannen.
Dit verdraagt zich mijns inziens niet met het systeem van algemene
regels. Gezien de aard en invulling van genoemde plannen acht ik de
constructie van een toetsing aan de op rijksniveau geautoriseerde
plannen door de rijksoverheid het meest aangewezen. Het is naar mijn
mening niet juist deze uitvoeringsverantwoordelijkheid aan de provincies
toe te bedelen.

De leden van de VVD-fractie bleven ontevreden over het antwoord van
de regering inzake het niet openstellen van een afzonderlijk beroep tegen
(het uitblijven van) een verklaring van geen bezwaar.
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Ik zal trachten de argumenten daarvoor te verduidelijken. Een groot
bezwaar van het openstellen van een afzonderlijke beroepsmogelijkheid
zou zijn, dat gegeven het feit dat tegen de beschikking op de vergunning–
aanvraag ook beroep moet blijven openstaan, twee beroepsprocedures
kunnen worden gevoerd over dezelfde aanvraag. Dit zou de rechter
nopen tot het doen van uitspraken in twee afzonderlijke procedures,
terwijl in wezen dezelfde zaak aan de orde is. Dit zal ertoe leiden dat of
een zeer onoverzichtelijke situatie ontstaat - ik denk aan de elkaar opvol–
gende uitspraken en mogelijkheden van schorsing en voorlopige
voorziening - of de rechter de zaken toch gevoegd behandelt, in welk
laatste geval in feite dezelfde situatie ontstaat als in het wetsvoorstel
wordt voorzien. De nadelen van een afzonderlijk beroep tegen een
verklaring van geen bezwaar zijn derhalve mijns inziens groter dan de
voordelen. Bovendien zal in de beroepsprocedure ook de verklaring van
geen bezwaar (inclusief de voorschriften of beperkingen die de minister
bij die verklaring heeft aangegeven) aan de orde komen. Voor de rechter
is deze verklaring geen gegeven; doordat zij inhoudelijk is overgenomen
in de vergunning, kan zij volledig worden getoetst. In zoverre is de
situatie niet anders dan wanneer tegen die verklaring afzonderlijk beroep
open zou staan.

De leden verwezen met betrekking tot de verklaring van geen bezwaar
nog naar hun betoog terzake tijdens het plenaire debat over de Grondwa–
terwet op 7 februari jongstleden. Tegen de verklaring van geen bezwaar
in de Grondwaterwet voerden deze leden een drietal argumenten aan, te
weten het ontbreken van inhoudelijke toetsingscriteria, het ontbreken van
termijnen voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar, en het
ontbreken van een afzonderlijke beroepsmogelijkheid.

Wat betreft de toetsingscriteria wil ik deze leden wijzen op het derde
lid van artikel 37a, dat bepaalt dat de verklaring van geen bezwaar alleen
kan worden geweigerd in het belang van een doelmatige verwijdering
van afvalstoffen, terwijl tevens wordt bepaald dat de artikelen 13, 14 en
15 van toepassing zijn, voor zover deze artikelen betrekking hebben op
de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Er is hier derhalve geen
sprake van het ontbreken van toetsingscriteria.

Met betrekking tot de termijnen, wil ik deze leden wijzen op artikel
37b, vierde lid. Dit artikel schrijft de minister voor, om zo tijdig de
verklaring af te geven dat het bevoegd gezag zich kan houden aan het
voorschrift van artikel 40i, dat inhoudt dat uiterlijk drie maanden na
ontvangst van de aanvraag de ontwerp-beschikking aan de aanvrager en
de adviseurs moet worden gezonden. Aldus is gewaarborgd dat het
vereiste van de verklaring van geen bezwaar geen vertraging veroorzaakt
in de afhandeling van de aanvraag. Het derde bezwaar heb ik in het
voorafgaande al besproken. Al met al zie ik geen reden de regeling
inzake de verklaring van geen bezwaar te wijzigen.

De leden van de VVD-fractie vroegen tenslotte of de regering
daadwerkelijk bij de figuur van indiening van bezwaren en verzoeken om
schadevergoeding van plan is een regeling te creëren van één loket. In
feite is dit ene loket bij de bovenbeschreven constructie met een
verklaring van geen bezwaar evenwel al aanwezig: zowel de aanvraag,
bezwaren, als een mogelijk verzoek tot schadevergoeding moeten bij het
bevoegd gezag worden ingediend.

Wet verontrein/ging oppervlaktewater(\NVQ)

In het kader van de afstemming tussen de Wet milieubeheer en de
WVO onderschreven de leden van de fractie van het CDA de stelling van
de regering, dat integrale bescherming van het milieu er toe noodzaakt
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regelgeving zo in te richten dat afwenteling van de gevolgen van mense–
lijke activiteiten voor het milieu van het ene naar het andere milieucom–
partiment kan worden voorkomen. Zij wachtten - evenals de leden van
de VVD-fractie - met belangstelling de berichtgeving over de uitkomsten
van het overleg met de meest betrokken instanties (IPO, VNG, Unie van
Waterschappen, VNO/NCW en Stichting Natuur en Milieu) af.

De leden van de fractie van de PvdA achtten de in het wetsvoorstel
opgenomen afstemmingsregeling tussen Wet milieubeheer en WVO
ontoereikend. Zij bleven voorstander van een echte integrale milieuver–
gunning, maar konden zich ook vinden in de oplossing die is aange–
dragen door de Evaluatiecommissie Wabm (zie blz. 19 van de memorie
van antwoord). Indien een dergelijke oplossing niet meer bij het
wetsvoorstel VAR betrokken zou kunnen worden, drongen de leden van
de PvdA-fractie er op aan dat dan tenminste de voorstellen van de
Taakgroep Wabm/WVO (zie blz. 22 van de memorie van antwoord) bij
nota van wijzigingen in het wetsvoorstel zouden worden verwerkt. Ook
de leden van de fractie van D66 vonden een dergelijke aanpassing van
het wetsvoorstel gewenst.

De leden van de fractie van Groen Links deelden de opvatting van de
Evaluatiecommissie Wabm en de Stichting Natuur en Milieu, dat juist
met het oog op het kunnen treffen van structurele brongerichte maatre–
gelen een verdere integratie van Wet milieubeheer en WVO gewenst is.
Zij meenden dat bij de vormgeving van het juridisch instrumentarium niet
de huidige wijze van vergunningverlening bepalend moet zijn, maar de
gewenste wijze van vergunningverlening waarvoor in het NMP en
NMP-plus ten principale gekozen is.

De leden van de SGP-fractie achtten de in het wetsvoorstel
opgenomen constructie niet optimaal, maar wel aanvaardbaar. Zij
verzochten de regering bij het kiezen van een integratiemodel aandacht
te besteden aan de handhavingsaspecten.

De leden van de fractie van de PvdA achtten het voorts van groot
belang dat ook bij indirecte lozingen de mogelijkheid voor het bevoegd
gezag bestaat tot het maken van een integrale afweging. De leden van
de fractie van de VVD informeerden naar het regeringsstandpunt ter
zake.

Met betrekking tot de bovenbeschreven problematiek heb ik inmiddels
samen met de Minister van Verkeer en Waterstaat een brief aan de vaste
Commissie voor milieubeheer opgesteld, die de Commissie ongeveer
tegelijk met deze nota - zo niet eerder - zal ontvangen. In deze brief
wordt bericht over de uitkomst van het hierboven bedoelde overleg met
de meest betrokken instanties. Daarbij is tevens het standpunt van de
regering ter zake weergegeven. Kortheidshalve wil ik hiernaar verwijzen.
Daarnaast kan het volgende worden opgemerkt. Uit bedoelde brief blijkt
dat wordt voorgesteld bij het wetsvoorstel VAR nog die aanbevelingen
van de Taakgroep Wabm/WVO te betrekken, die niet meer voor advies
aan de Raad van State behoeven te worden voorgelegd. Hiertoe zal zeer
binnenkort een nota van wijzigingen aan u worden toegezonden. Met
betrekking tot overige aanbevelingen, waaronder die met betrekking tot
de regulering van indirecte lozingen, zal naar verwachting begin 1992
een regeling voor advies aan de Raad van State kunnen worden
voorgelegd. Hieruit moge blijken dat het niet de bedoeling van de
regering is te komen tot een integrale milieuvergunning inclusief water–
beheersaspecten; volstaan wordt met een (verbeterde) afstemmingsre–
geling. Op die wijze wordt een goede uitgangspositie van de waterkwali–
teitsbeheerder - de leden van de VVD-fractie wezen hierop - gewaar–
borgd en blijven zijn handhavingsbevoegdheden formeel en materieel
onaangetast.
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Of het niet-integreren van de WVO-vergunning in de Wet milieu–
beheer-vergunning het treffen van structurele brongerichte maatregelen
zal belemmeren, zal in de praktijk moeten blijken. Mede om die reden zal
de onderhavige regeling na inwerkingtreding worden geëvalueerd. Met
de leden van de fractie van Groen Links - ook de leden van de
SGP-fractie informeerden hiernaar - ben ik van mening dat in het kader
van een integrale beoordeling van de milieu-effecten van een inrichting
wel degelijk een afweging tussen de gevolgen voor bodem, water en
lucht aan de orde is, zeker wanneer men de afvalstoffenproblematiek
mede in beschouwing neemt. Als we er vanuit gaan dat milieudoelstel–
lingen als integraal ketenbeheer en duurzame ontwikkeling slechts
kunnen worden gerealiseerd als ook produktieprocessen aan die doelstel–
lingen kunnen worden getoetst, is een integrale afweging van milieu–
effecten in het kader van de vergunningverlening onmisbaar. Uit de
eerdergenoemde brief blijkt dat over de wenselijkheid en noodzaak van
zo'n integrale afweging ook geen verschil van mening bestaat met mijn
ambtgenote van Verkeer en Waterstaat; de leden van de VVD-fractie
informeerden hiernaar. Wij zijn echter van mening dat ook bij de voorge–
stelde verbeterde afstemmingsregeling een integrale afweging kan
plaatsvinden.

Met betrekking tot de WVO vroegen de leden van de CDA-fractie of
een situatie denkbaar is waarin wel een WVO-vergunning nodig is en
geen Wet milieubeheer-vergunning. Dit komt inderdaad voor, zoals de
leden van de CDA-fractie zelf al opmerkten, in (een beperkt aantal)
gevallen waarin de lozing niet vanuit een inrichting geschiedt. Het is mij
niet bekend dat in deze gevallen sprake is van een afstemmingsproble–
matiek met andere wetgeving; zou dit al het geval zijn, dan is dit
wetsvoorstel niet het geschikte kader voor een dergelijke regeling.

De leden van de fractie van de SGP vroegen nog welk effect een
formele integratie zou hebben op de snelheid van afhandeling van de
vergunningaanvraag. Bij de integratie van vijf bestaande milieuvergun–
ningen (op grond van de Hinderwet, Wet inzake de luchtverontreiniging,
Wet geluidhinder, Afvalstoffenwet en Wet chemische afvalstoffen) in één
vergunning, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel, is geen rekening
gehouden met verlenging van vergunningprocedures: de maximale duur
van de vergunningprocedure wordt zelfs teruggebracht van zeven naar
zes maanden (waarbij overigens ook in de procedure zelf vereenvoudi–
gingen zijn aangebracht). Bij formele integratie in die vergunning van de
WVO-vergunning zou dit niet anders zijn geweest.

Mijnwet 1903

In het voorlopig verslag bij het onderhavige wetsvoorstel hadden de
leden van diverse fracties gevraagd waarom voor bovengrondse mijnin–
richtingen de voorkeur werd gegeven aan het opnemen van een integrale
(milieu)vergunning in de Mijnwet boven de mogelijkheid om boven–
grondse mijninrichtingen onder de Wet milieubeheer te laten vallen. In
de memorie van antwoord (blz. 24-26) is in reactie hierop uiteengezet
dat er geen dringende redenen waren om van deze - reeds in het kader
van het aktieprogramma Deregulering ruimtelijke ordening en milieu uit
1983 gemaakte - keuze af te zien, maar dat ik niettemin bereid was deze
systematiek te zamen met mijn ambtgenoot van Economische Zaken nog
eens tegen het licht te houden. In mijn brief van 21 november 1990
(Kamerstukken II 1990/91, 21 087 en 21 109, nr. 10) aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer is aangegeven (bijlage 3) dat gelet op de in deze
brief beschreven herziene prioriteitstelling het onderwerp van de relatie
tussen de Wet milieubeheer en de Mijnwet niet meer bij de verdere
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behandeling van het onderhavige wetsvoorstel zou kunnen worden
betrokken. Ter toelichting is hieromtrent vervolgens in mijn brief van 19
februari 1991 (Kamerstukken II 1990/91, 21 087 en 21 109, nr. 11)
aangegeven, dat het nog onzeker was dat het overleg over deze
complexe materie ten tijde van het uitbrengen van de nota naar
aanleiding van het eindverslag al zo ver zou zijn gevorderd, dat ter zake
nieuwe voorstellen konden worden gedaan. Dit overleg is evenwel in een
verheugend snel tempo verlopen, zodat ik in overeenstemming met mijn
ambtgenoot van Economische Zaken heb besloten de resultaten daarvan
- die uitmonden in wijzigingsvoorstellen van technische aard - nog wel
bij het onderhavige wetsvoorstel te betrekken. Voorgesteld wordt de
bovengrondse mijninrichtingen voor wat betreft de integrale milieuver–
gunning in beginsel te laten vallen onder de Wet milieubeheer, waarbij
de Minister van Economische Zaken bevoegd is de vergunning te
verlenen. In de tweede nota van wijzigingen is een en ander verwerkt. Dit
voorstel is met name ingegeven door overwegingen van efficiency en
overzichtelijkheid; zo kunnen de eerder met betrekking tot bovengrondse
inrichtingen voorgestelde artikelen in de Mijnwet, waarbij belangrijke
delen van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing werden
verklaard, worden geschrapt.

Het leek van belang van deze voorgestelde wijziging melding te maken,
alvorens in te gaan op de vragen die met betrekking tot de relatie Wet
milieubeheer-Mijnwet in het emdversiag zijn gesteld. Zo wordt tegemoet–
gekomen aan de wensen van de leden van de fractie van Groen Links om
de vergunning voor bovengrondse mijninrichtingen in de Wet milieu–
beheer op te nemen. Voorts zullen in de voorgestelde constructie
algemene maatregelen van bestuur met betrekking tot bovengrondse
mijninrichtingen worden vastgesteld op voordracht van de Minister van
VROM, waarmee in ieder geval voor een deel de wensen van de leden
van de PvdA-fractie ten aanzien van de mede-betrokkenheid van de
Minister van VROM worden vervuld. Voor een directe betrokkenheid bij
de vergunningverlening zie ik - conform het betoog in de memorie van
antwoord - echter geen aanleiding. Ter zake kan nog worden opgemerkt,
dat aangezien nu is besloten om de Wet milieubeheer ook van
toepassing te doen zijn op bovengrondse mijninrichtingen, de Minister
van Economische Zaken alle relevante milieu-aspecten bij de besluit–
vorming over de vergunningaanvraag kan betrekken en hij dezelfde
bevoegdheden en dezelfde verantwoordelijkheden heeft op grond van de
Wet milieubeheer als de overige vergunningverlenende instanties op
basis van de Wet milieubeheer.

De opmerking van de leden van de PvdA-fractie over het ontbreken
van een deel van de benodigde deskundigheid en menskracht bij het
departement van Economische Zaken berust waarschijnlijk op een
misverstand. Met de bedoelde zinsnede op blz. 88 van de memorie van
antwoord is slechts beoogd tot uitdrukking te brengen dat voor een
versnelling van de gevraagde algehele wijziging van de Mijnwet te weinig
menskracht aanwezig is, mede gelet op de prioriteitstelling en de
vereiste specifieke deskundigheid; een en ander slaat niet op de continue
activiteiten die in het kader van de vergunningverlening moeten worden
verricht. Het aantal mensen, dat zowel over deskundigheid beschikt op
het gebied van de mijnbouw als op het gebied van de voor de mijnbouw
geldende regelgeving in al haar facetten is gering. Voor de overige op
het gebied van de mijnbouw gebruikelijke werkzaamheden is echter
binnen het kader van het ministerie van Economische Zaken en met
name bij het daaronder ressorterende Staatstoezicht op de Mijnen, dat
belast is met de uitvoering van het (milieu)vergunningenbeleid en het
toezicht op de naleving, de benodigde deskundigheid en menskracht
zeker aanwezig.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen voorts om bij de nota
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naar aanleiding van het eindverslag de concept-algemene maatregel van
bestuur (amvb) voor ondergrondse mijninrichtingen over te leggen. Naar
aanleiding van deze vraag merk ik op, dat de Minister van Economische
Zaken aan de leden van de Tweede Kamer heeft toegezegd een notitie te
zullen uitbrengen, waarin de hoofdlijnen van deze amvb zijn neergelegd.
Deze notitie zal aan de Tweede Kamer worden gezonden, nadat de
adviezen van de Centrale raad voor de milieuhygiëne en van de Mijnraad
zijn uitgebracht en bestudeerd.

Kernenergiewet

Met de leden van de PvdA-fractie ben ik van mening dat de resultaten
van het onderzoek naar de mogelijkheden tot verdere afstemming tussen
de Kernenergiewet en de Wet milieubeheer moeten worden afgewacht,
voordat volgende stappen in die richting worden ondernomen.

De suggesties van de leden van de fractie van D66 lijken uit te gaan
van de te eenvoudige veronderstelling dat naast het energie-aspect in de
Kernenergiewet alleen de milieu-aspecten zijn geregeld. Dat is niet het
geval, ook arbeidsbescherming, volksgezondheid en voedselvoorziening
spelen een belangrijke rol. Het is dus nog maar de vraag of afsplitsing
van het energie-aspect het zonder meer mogelijk maakt tot een verder–
gaande koppeling aan de Wet milieubeheer te komen.

Hierin ligt ook de moeilijkheid besloten om aan de wens van de fractie
van Groen Links te voldoen. In de huidige weigeringsgronden zijn alle
genoemde aspecten, niet afzonderlijk maar gecombineerd, verwerkt. Als
een van die aspecten moet worden uitgelicht, betekent dat dat voor de
andere aspecten nieuwe formuleringen moeten worden ontworpen. Het
zal vanwege de vermenging in de huidige gronden niet zo eenvoudig zijn
tot eenduidige en elkaar niet meer overlappende formuleringen te
komen. Het is bovendien de vraag of de behandeling van dit wetsvoorstel
het juiste kader biedt om aan de omschrijvingen van de andere aspecten
te sleutelen.

Grondwaterwet

Op het departement van mijn ambtgenote van Verkeer en Waterstaat
is onderzoek naar de mogelijkheden tot het scheppen van een wettelijk
kader voor integraal waterbeheer gaande. Voor dat onderzoek is
afgerond, is het niet mogelijk aan te geven welke plaats de regeling voor
het kwantitatieve beheer van het grondwater daarin zal kunnen krijgen.
Ook de wijze waarop aan de koppeling met de milieuwetgeving dan
gestalte zal moeten worden gegeven, kan pas dan worden beoordeeld.

Met het oog daarop en omdat integratie nu in de Wet milieubeheer
geen duidelijke voordelen biedt, geef ik er de voorkeur aan de resultaten
van het onderzoek af te wachten. Zijn die resultaten beschikbaar, dan is
de tijd gekomen om - zonodig - de afstemming tussen de beide
regelingen te herzien.

Bestrijdingsmiddelenwet

De leden van de fracties van de PvdA, D66 en Groen Links stelden
enkele vragen over de relatie tussen de Wet milieubeheer en de Bestrij–
dingsmiddelenwet. De leden van de fractie van de PvdA achtten een
actualisering van de Bestrijdingsmiddelenwet, gewenst, waarbij zij wezen
op een recente publicatie van het Centrum voor Milieurecht en de
Chemiewinkel van de Universiteit van Amsterdam («De toelating van
bestrijdingsmiddelen: milieu tussen wet en beleid», mr. drs. E.
Vogelenzang-Stoute en ir. E. Matser). Uit dit onderzoek komt naar voren
dat de Bestrijdingsmiddelenwet geen integraal kader vormt voor
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afweging van milieubelang en andere belangen. Dit aspect zal zeker aan
de orde komen bij de voorgenomen fundamentele herziening van de
Bestrijdingsmiddelenwet; het zou te ver voeren deze materie bij het
onderhavige wetsvoorstel te betrekken. In dat verband zullen ook de door
de leden van de fractie van Groen Links gedane voorstellen met
betrekking tot de regeling van de procedure en het beroep nader kunnen
worden bezien. Ten aanzien van het beroep is in de memorie van
antwoord (blz. 29) bij het onderhavige wetsvoorstel aangegeven dat in
het kader van de lopende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet
(20 319) zo spoedig mogelijk een nota van wijzigingen zou worden
mgediend, waarbij onder meer wordt voorzien in de mogelijkheid van
beroep op het College van Beroep voor het Bedrijfsleven voor derden–
belanghebbenden tegen een toelatingsbeslissing. Deze nota van wijzi–
gingen - de leden van de fractie van D66 informeerden hiernaar - is
helaas vertraagd in verband met technische problemen; naar
verwachting zal deze nota nu evenwel op korte termijn kunnen
verschijnen. De leden van de PvdA-fractie merkten in dit verband nog op,
dat zij een voorkeur hadden voor het openstellen van kroonberoep boven
beroep op het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ik stel voor de
discussie hieromtrent niet in het kader van het onderhavige wetsvoorstel
te voeren, maar bij gelegenheid van de eerdergenoemde wijziging van de
Bestrijdingsmiddelenwet.

2.2.2. Het toetsingskader

Naar aanleiding van het antwoord op vragen over het al dan niet
mogelijk zijn van het stellen van eisen met betrekking tot automobiliteit
verbonden met de inrichting (blz. 31 van de memorie van antwoord)
vroegen de leden van de CDA-fractie of dergelijke eisen zich ook kunnen
uitstrekken tot het woon-werkverkeer van de werknemers en tot de wijze
(bijvoorbeeld transportmiddel-keuze) van aan– en afvoer van grond–
stoffen en produkten. In zijn algemeenheid zullen dergelijke eisen niet in
het kader van het inrichtingenregime kunnen worden gesteld. Bij de
beoordeling van de vergunningaanvraag zal het bevoegd gezag zoals op
blz. 31 van de memorie van antwoord is beschreven - wel rekening
moeten houden met de verkeersaantrekkende werking van de inrichting,
maar daarbij gaat het vooral om het voorkomen van hinder voor het
omliggende gebied en zeker niet om het verwezenlijken van het
algemene verkeers– en vervoerbeleid van de overheid.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of in het kader van de vergun–
ningverlening ook warmte/krachtkoppeling kan worden voorgeschreven.
In beginsel lijken hiervoor in het toekomstige stelsel geen wettelijke
belemmeringen te bestaan. Daarbij wil ik er echter nogmaals op wijzen
dat met het voorschrijven van energiebesparende maatregelen in het
kader van de vergunningverlening vooralsnog grote terughoudendheid
moet worden betracht. Het beleid ten aanzien van de energiebesparing is
neergelegd in de Nota Energiebesparing (Kamerstukken II 1989/90,
21 570, nrs. 1-2) en het NMP-plus. Belangrijk onderdeel van het bespa–
ringsplan vormt de opstelling van meerjarenafspraken met de diverse
bedrijfssectoren. Mede met het oog op het ontwikkelen van nieuw instru–
mentarium is aangekondigd dat zal worden onderzocht in hoeverre de
systematiek van de milieuvergunning of andere vormen van regelgeving
het besparingsbeleid structureel kunnen versterken. In dit kader zullen in
samenwerking met provincies en gemeenten verschillende opties worden
bezien, zoals het door bedrijven doen opstellen van een energiebespa–
ringsplan en het voorschrijven van bepaalde voorzieningen. Zolang dit
onderzoek niet is afgerond, zijn conclusies over het opnemen van
voorschriften op het gebied van energiebesparing prematuur. Bedoeld
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onderzoek is momenteel nog in een beginstadium. In het kader van het
Milieuprogramma 1992-1995 zal hierover nader worden gerapporteerd.

2.3. Algemene regels

De leden van de fractie van de VVD vroegen naar de democratische
controle bij het implementeren van internationale verplichtingen bij
ministerieel besluit. De stelling van deze leden dat noch een democra–
tisch gekozen orgaan op Europees niveau, noch op nationaal Nederlands
niveau betrokken is, acht ik niet juist. Het Europees Parlement wordt bij
de totstandkoming van alle Europese regelgeving betrokken. Daarnaast is
reeds diverse malen in het mondeling overleg met de vaste Commissie
voor milieubeheer aan de orde gekomen op welke wijze de Kamer in de
fase van totstandkoming van richtlijnen kan worden geïnformeerd en
betrokken, zodat hierover goede afspraken kunnen worden gemaakt.

3. PROCEDURES VOOR VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

Zowel de leden van de fractie van het CDA als de leden van de
SGP-fractie vestigden de aandacht op de relatie tussen de Wet milieu–
beheer en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze leden waren
geïnteresseerd te vernemen wat de stand van zaken in dit opzicht was.

In antwoord hierop kan ik meedelen dat het overleg met mijn
ambtgenoot van Justitie over de afstemming tussen de Wet milieubeheer
en de Awb inmiddels vrijwel is afgerond.

Belangrijk uitgangspunt bij dit overleg was dat de afstemming op de
Awb niet ten koste zou mogen gaan van de waarborgen die de huidige
procedure van de Wabm kenmerkt. Bovendien zou de inzichtelijkheid
voor degenen die de wet in de praktijk moeten toepassen (bestuursor–
ganen en belanghebbenden) niet mogen worden aangetast. De oplossing
die is gekozen voldoet aan deze twee belangrijkste uitgangspunten
(inzichtelijkheid en handhaving waarborgen), terwijl tegelijkertijd qua
systematiek wordt aangesloten bij de Algemene wet bestuursrecht. In
laatstgenoemde wet zal een nieuwe afdeling worden opgenomen, met
procedurebepalingen voor de voorbereiding en totstandkoming van
besluiten waarbij belangen van derden in sterke mate betrokken kunnen
zijn. Deze afdeling moet uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard,
hetgeen desgewenst ook kan gebeuren buiten het terrein van milieube–
sluiten. Inhoudelijk sluit deze nieuwe afdelmg aan op de procedure van
milieubeschikkingen, zoals die is opgenomen in het onderhavige
wetsvoorstel, in het bijzonder in hoofdstuk 4. De waarborgen die in die
procedure besloten zijn zullen ook bij de aanpassing van de Wet milieu–
beheer aan de Algemene wet bestuursrecht gehandhaafd blijven.

De leden van de fractie van het CDA gingen nog in op de aanbeve–
lingen van de Evaluatiecommissie Wabm. Zij veronderstelden dat de
aanbevelingen van de Commissie eventueel in een afzonderlijk
wetsvoorstel zouden worden verwerkt. Hierover kan ik opmerken dat het
overleg ter zake met de andere overheden op dit moment nog niet
afgerond. Ik zal u hierover in het najaar van 1991 nader berichten.
Daarbij zal ook worden ingegaan op de aanbevelingen van de Commissie
inzake het verbinden van een maximum-termijn aan de verlengde
procedure en het introduceren van een sanctie op termijnoverschrijding.
De leden van de VVD-fractie informeerden hiernaar.
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4. HANDHAVING

In antwoord op de vraag van de leden van de VVD-fractie over het al
dan niet voorzien in een bezwaarschriftenprocedure tegen bestuurs–
dwangbeschikkingen van de minister kan ik meedelen dat in het kader
van de Algemene wet bestuursrecht inmiddels is besloten dat ten
aanzien van alle milieubeschikkingen voorafgaand aan het beroep een
verplichte bezwaarschriftenprocedure moet worden gevoerd. Dit zal dus
ook gelden voor bestuursdwangbeschikkingen van de minister.

De leden van de fractie van de SGP vroegen of de huidige juridische
basis van de handhaving niet teveel versnipperd is en of er niet gekomen
zou moeten worden tot een meer doelmatige toedeling van handhavings–
bevoegdheden. In paragraaf 1.1. van deze nota heb ik er reeds op
gewezen dat het hoofdstuk Handhaving van het onderhavige
wetsvoorstel een wezenlijke verbetering betekent ten opzichte van de
huidige situatie In dit hoofdstuk zijn de handhavingsbepalingen van een
groot aantal milieuwetten geïntegreerd en geüniformeerd. De bepalingen
van het hoofdstuk hebben zowel betrekking op handhavingsinstrumenten
als op de toedeling van bevoegdheden. In artikel 63 is immers bepaald
dat voor een inrichting één instantie, namelijk het vergunningverlenend
gezag, verantwoordelijk is voor de bestuurlijke handhaving van de voor
die inrichting geldende regels op grond van de diverse milieuwetten.
Deze toedeling van bevoegdheden komt mij niet ondoelmatig voor. De
vraag van deze leden welke betekenis in dit verband moet worden
toegekend aan artikel 65, eerste lid, wordt beantwoord in het artikelsge–
wijze gedeelte van deze nota.

De leden van de fractie van de SGP vroegen voorts of in voorkomende
gevallen van de artikelen 156 van de Gemeentewet en 97 van de Provin–
ciewet gebruik zal worden gemaakt om het gedoogbeleid van provincies
en gemeenten te corrigeren. Het gedoogbeleid van deze overheden vloeit
voort uit de bevoegdheden die zij hebben ten aanzien van de
handhaving; het gaat daarbij om gedecentraliseerde bevoegdheden.
Alleen in zeer bijzondere gevallen, voor zover strikt noodzakelijk, is
gebruikmaking van de bedoelde artikelen denkbaar. Ik geef er echter de
voorkeur aan om, voor zover dat nodig is, via overleg de andere
overheden te bewegen tot het voeren van een ander gedoogbeleid.

5. UITVOERINGSASPECTEN

De leden van de fractie van de PvdA verwezen naar het eindverslag bij
het wetsvoorstel tot wijziging van het hoofdstuk Financiële bepalingen
(21 407) van de Wet milieubeheer, voor wat betreft de discussie omtrent
de overheveling van specifieke uitkeringen. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag bij genoemd wetsvoorstel zal hierop uitvoerig
worden ingegaan.

7. ARTIKELEN

Artikel I

A

Artikel 1

De leden van de fracties van het CDA en de PvdA stelden nogmaals de
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vraag aan de orde of in de wet niet een definitie van het begrip
«inrichting» zou moeten worden opgenomen. Ik ben daar nog steeds niet
voor; het geven van zo'n definitie is ook niet zo eenvoudig als het lijkt.
De in de jurisprudentie gehanteerde definitie kan niet zonder meer
worden overgenomen, zoals hieronder zal blijken.

De basisdefinitie in de jurisprudentie is: «vrijwel elke door de mens
ondernomen bedrijvigheid, welke binnen een zekere begrenzing pleegt te
worden verricht en daarbuiten gevaar, schade of hinder kan veroor–
zaken». In die omschrijving zou, in verband met de andere terminologie
van de Wet milieubeheer, in ieder geval het element «gevaar, schade of
hinder» moeten worden vervangen door: nadelige gevolgen voor het
milieu. Ook dan lijkt zo'n definitie niet voldoende om te kunnen spreken
van een verhoging van het normatieve gehalte van de wet op dit punt. In
de jurisprudentie speelt ook een belangrijke rol het element «technische,
organisatorische of functionele bindingen». Het in de wet toevoegen van
dat element - dat op zich wat meer houvast zou bieden - levert echter
problemen op, bijvoorbeeld bij het bepalen van de grens tussen de
werkingssferen van de Wet milieubeheer en de Kernenergiewet, met
name in gevallen waarin een inrichting uit meer onderdelen bestaat en
op in ieder geval één daarvan de Kernenergiewet van toepassing is. Nu
worden in zo'n geval in de jurïsprudentie de onderdelen waarop de
Kernenergiewet van toepassing is als een aparte inrichting beschouwd.
Op de andere onderdelen is de Hinderwet van toepassing. Dat is voor de
praktijk een zeer werkbare situatie. Bij het opnemen van de drieslag
«technisch, organisatorisch, functioneel» in de wet zou de Kernener–
giewet op alle onderdelen van de inrichting van toepassing worden, tenzij
een verdere verfijning van de definitie zou kunnen worden bedacht. Ook
is bij een ver uitgewerkte en daardoor per definitie erg mgewikkelde
definitie in het geheel niet denkbeeldig dat toch alleen maar een schijn–
zekerheid wordt geboden. Jurisprudentie zal toch nodig blijven om, zoals
dat nu - terwijl de inhoud van het begrip in abstracto in de jurisprudentie
vrij stevig vastligt - ook gebeurt, in concrete gevallen telkens weer te
bepalen of sprake is van «inrichting» in de zin van de definitie. Daarbij is
de verschijningsvorm in zo'n concreet geval bepalend voor het antwoord
op de vraag of ook die vorm binnen het gedefiniëerde begrip valt.
Omgekeerd wil dat zeggen dat bij het ontwerpen van een definitie
rekening moet worden gehouden met de verschijningsvormen van het
gedefiniëerde in de werkelijkheid: als een tafel wordt gedefiniëerd als
een ding met vier poten, vallen een–, twee– en drie– of meer-dan-vier
potige dingen die door iedereen als tafel worden herkend, buiten de
definitie. Als dat de bedoeling is, is daar uiteraard niets tegen, is het niet
de bedoeling, dan zal een andere definitie moeten worden gekozen, die
voldoende rekening houdt met de verschijningsvormen van de bedoelde
zaak.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat voor het formuleren van
een bruikbare wettelijke definitie van het begrip «inrichting» intensieve
nadere studie noodzakelijk zou zijn. Gezien al deze voetangels en
klemmen lijkt het niet verantwoord daar nu al een poging voor te onder–
nemen.

Voor wat de landbouw betreft, is het niet zo eenvoudig om in een
definitie uit te maken of land al dan niet als inrichting moet worden
beschouwd; van belang is dan veel meer of op het land een activiteit
wordt verricht die schadelijk kan zijn voor het milieu. Is dat het geval dan
zou - als regulering langs andere weg niet mogelijk of gewenst is - via
een aanwijzing in het inrichtingen-besluit het complex land/activiteit als
inrichting kunnen worden aangewezen.

De leden van de fractie van het CDA vroegen zich voorts af of de
regering haar zienswijze (zie onder meer blz. 43-44 van de memorie van
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antwoord), dat in het kader van de inrichtingsvergunning geen eisen
kunnen worden gesteld aan door de inrichting vervaardigde produkten,
wel voldoende heeft doordacht. De genoemde leden waren van oordeel
dat in nogal wat gevallen de relatie grondstof - produktieproces
(inrichting) - emissies produkt - afval zo hecht is dat bij de beoordeling
van een vergunningaanvraag het geheel in de beschouwing moet worden
betrokken en dus ook in principe aan onderdelen van die keten via de
vergunning eisen moeten kunnen worden gesteld

Met de leden van het CDA ben ik van mening dat de door hen
genoemde keten in feite één geheel vormt; de verschillende elementen
hangen nauw met elkaar samen. In het NMP en het NMP-plus is dit
erkend: structurele brongerichte maatregelen dienen mede gericht te zijn
op integraal ketenbeheer, en een milieubeleid waarin wordt gestreefd
naar integraal ketenbeheer vraagt om een goed produktenbeleid. Dit
gezegd hebbende, rijst de vraag naar het meest doelmatige instrumen–
tarium, oftewel met behulp van welke instrumenten dit beleid het meest
effectief kan worden vormgegeven. In dat verband is geconstateerd dat
het kader van de vergunningverlening vooralsnog niet is aangewezen
voor het stellen van voorschriften met betrekking tot produkten. Daar zijn
verschillende redenen voor. In de eerste plaats zou een uitbreiding van
het inrichtingenregime in bedoelde zin niet aansluiten bij de huidige
praktijk van vergunningverlening; het is dan ook zeer de vraag of de
bevoegde instanties voldoende in staat zouden zijn een dergelijke taak
naar behoren te vervullen, zeker wanneer zij niet terug kunnen vallen op
een landelijk referentiekader (wat mag wel of niet, waar liggen de
grenzen, ook in technisch opzicht, hoe zorgen we voor uitvoerbare en
handhaafbare eisen) ter zake. Het proces van vergunningverlening zou op
deze wijze buitengewoon zwaar worden belast. In de tweede plaats leent
het produktenbeleid - zeker nu dit beleid nog zo zeer in ontwikkeling is -
zich meer voor een landelijke of zelfs internationale aanpak dan voor een
aanpak per inrichting. Ook uit een oogpunt van evenwichtige concurren–
tieverhoudingen en internationaal recht lijkt het ongewenst per inrichting
tot produkteisen te komen. Derhalve is het naar mijn mening onont–
koombaar een onderscheid te maken tussen inrichtingen als bron van
milieubelasting en produkten als bron van milieubelasting.

Voor het beleid dat is gericht op het voorkomen en beperken van afval–
stoffen geldt een ander verhaal. Afvalstoffen kunnen worden gezien als
één van de (milieubelastende) emissies van de inrichting naar het milieu.
Ik acht het daarom vanzelfsprekend en noodzakelijk dat in het kader van
een integrale afweging van de gevolgen van de inrichting voor het milieu
ook het afvalstoffen-aspect wordt meegewogen. Daarbij is in het kader
van het NMP en het NMP-plus geconstateerd dat voorschriften die
beogen het bij produktie– en zuiveringsprocessen vrijkomen van afval–
stoffen structureel te voorkomen (structurele brongerichte maatregelen),
de voorkeur verdienen boven voorschriften die zich richten op het
beperken van de risico's van vrijkomende afvalstoffen. Dergelijke
voorschriften zijn goed in te passen in het inrichtingregime, hetzij via
algemene regels, hetzij via vergunningverlening.

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt mijns inziens het inrichtingen–
regime op adequate wijze verbeterd, geactualiseerd en aangevuld. In de
nabije toekomst zal nader worden bezien of eenzelfde actie nodig is met
betrekking tot het juridisch instrumentarium voor het produktenbeleid.
Onder meer de Afvalstoffenwet (en in de toekomst de regeling van het
wetsvoorstel Afvalstoffen) en de Wet milieugevaarlijke stoffen bieden in
dit opzicht diverse mogelijkheden, maar niet voor niets is conform bijlage
1 bij het NMP-plus in artikel XXIII van het onderhavige wetsvoorstel in de
Wet milieubeheer een hoofdstuk Stoffen en produkten gereserveerd.

Uit het bovenstaande moge blijken dat situaties, zoals in het door de
leden van de fractie van het CDA in dit verband genoemde voorbeeld,
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voor wat betreft het onderdeel produkten ook na inwerkingtreding van de
onderhavige voorstellen nog wel zullen kunnen voorkomen.

De leden van de PvdA-fractie hielden vast aan hun opvatting dat het
begrip «gevolgen voor het milieu» ten principale zo volledig mogelijk in
de wet dient te worden omschreven. Ook verwezen zij naar enkele van
hun eerdere vragen ter zake in het voorlopig verslag, waarop in de
memorie van antwoord naar hun oordeel niet was ingegaan.

In paragraaf 2.1. van deze nota ben ik - naar aanleiding van een soort–
gelijke vraag van de leden van de PvdA-fractie - al even op deze kwestie
ingegaan. Op deze plaats kan er nog het volgende over worden
opgemerkt. In de memorie van antwoord (blz. 42-43) is gesteld dat het
niet nodig is «gevolgen voor het milieu» te definiëren in de wet, maar dat
het ook ongewenst is. In het betoog van de leden van de fractie van de
PvdA over de praktijk van de hinderwetvergunningverlening heb ik geen
aanleiding gevonden mijn standpunt ter zake te herzien. Genoemde leden
stellen zelf al voor het begrip «zo volledig mogelijk» te definiëren,
daarmee erkennende dat een volledig sluitende definitie waarschijnlijk
niet tot de mogelijkheden behoort. In deze constatering schuilt nu juist
mijn grootste bezwaar tegen het opnemen van een definitie. Wie had er
twintig jaar geleden «het milieu» kunnen definiëren op een wijze waarop
daaraan nu invulling is gegeven in het NMP en NMP-plus? Heeft dit alles
niet kunnen plaatsvinden dankzij het gegeven dat er geen discussies
behoefden te worden gevoerd over de grenzen van een wettelijke
bepaling? Daarbij heb ik ook niet de illusie dat het geven van meer
begripsomschrijvingen en dergelijke in de wet interpretatie-vragen in
belangrijke mate zouden kunnen voorkomen. Begripsomschrijvingen
roepen meestal zelf ook weer vele vragen op.

Bovendien is het niet geheel ondenkbaar dat het begrip «milieu» in de
diverse hoofdstukken van de Wet rnilieubeheer materieel een verschil–
lende reikwijdte kan krijgen, hetgeen op gespannen voet staat met een
algemene omschrijving in artikel 1. Bij het maken van een milieu-effect–
rapport gaat het niet alleen om vergunningverlening voor inrichtingen,
maar ook om andere besluiten (bijvoorbeeld tracébesluiten of beleids–
plannen) waarbij meer ruimte is voor het laten meewegen van gevolgen
als ruimtebeslag en mobiliteitsbeperking. Ook tussen het inrichtingen– en
produktenregime zou zo'n verschil kunnen liggen: wellicht is het te zijner
tijd gewenst om in het kader van het produktenregime rekening te
kunnen houden met het streven aantasting van het tropisch regenwoud
te voorkomen, terwijl dit in het kader van het inrichtingenregime als
zodanig niet aan de orde is. Dit zijn slechts enkele van de problemen
waar men tegen aan loopt indien «de gevolgen voor het milieu» zo
volledig mogelijk in de wet zouden moeten worden omschreven. Gelet op
het vorenstaande zou ik het voorstel van de leden van de PvdA-fractie
dan ook niet willen volgen.

Enkele in het verlengde van dit voorstel gestelde vragen van genoemde
leden uit het voorlopig verslag zijn in de memorie van antwoord
inderdaad niet expliciet beantwoord, waarvoor excuses. Het betrof de
vragen uit welke wetsartikelen kon worden afgeleid dat in het kader van
de vergunningverlening ook rekening moet worden gehouden met de
gevolgen voor bodem, oppervlakte– en grondwater, straling, alsmede uit
welke wetsartikelen kon worden afgeleid dat de uitputting van grond–
stoffen en energiebronnen mede in het kader van de vergunningverlening
kan worden bestreden. Gelet op het hierboven gestelde met betrekking
tot het beschrijven van «de gevolgen voor het milieu» zal duidelijk zijn
dat deze aspecten - net zo min als lucht, geluid, gevaar, schade en
hinder etc. - niet expliciet in de wettekst zijn vermeld. Daarvoor in de
plaats treedt in de artikelen 13 en verder «het milieu» of «het belang van
de bescherming van het milieu», waarmee wordt beoogd een nieuw

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 087, nr. 13 25



geheel te scheppen dat meer is dan de som der delen. Daarnaast kan
voor oppervlakte–, grondwater– en stralingsaspecten nog worden
gewezen op de afbakeningsbepaling in artikel 81 a van het wetsvoorstel

Tenslotte is op de vraag van de leden van de PvdA-fractie, uit welk
wetsartikel blijkt dat de emissie van koolwaterstoffen uit verfprodukten
niet als een indirect gevolg voor het milieu mag worden beschouwd,
impliciet ingegaan op blz. 43-44 van de memorie van antwoord; in
aanvulling daarop kan nog worden aangegeven dat het wetsvoorstel niet
in een dergelijk artikel voorziet. Ook hier heb ik echter geen reden aan te
nemen, dat dit in de uitvoeringspraktijk tot problemen zal leiden. In dit
verband kan voorts nog worden gewezen op de hierboven gegeven
reactie op de vraag van de leden van de CDA fractie naar de relatie
tussen het inrichtingen– en het produktenregime.

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af wat de reactie van de
Commissie voor de milieu-effectrapportage was op het schrappen van de
omschrijving van de gevolgen voor het milieu uit artikel 41 a, eerste lid. Ik
kan deze vraag niet beantwoorden, aangezien de Commissie mij hierover
geen reactie heeft doen toekomen. Wel heeft de Commissie bij brief van
27 september 1990 (naar aanleiding van het advies van de Evaluatie–
commissie Wabm over de regeling van de milieu-effectrapportage) laten
weten in te stemmen met de uitbreiding van de reikwijdte van het begrip
«milieu».

Met de stelling van de leden van de fractie van de PvdA dat het
ondoelmatig verwijderen van afvalstoffen die in een inrichting zijn
ontstaan, geen element zou kunnen zijn van de nadelige gevolgen van die
inrichting voor het milieu, ben ik het niet eens. Het minder doelmatig
verwijderen van afvalstoffen leidt zeker tot nadelige gevolgen voor het
milieu, weliswaar niet altijd in de zin dat de kwaliteit van het milieu er
rechtstreeks door zou worden aangetast, maar in dat soort gevallen toch
wel weer indirect, omdat de kosten van milieubeheer daardoor hoger
worden dan nodig is. Dat kan weer ten koste gaan van wel rechtstreekse
milieubescherming. Ook blijkens de opvatting van deze leden kan zo'n
verband niet zonder uitdrukkelijke wetsbepaling worden gelegd; daartoe
dient in dit geval het tweede lid, onder a.

Genoemde leden zijn voorts van oordeel dat de doelmatigheid van de
afvalverwijdering wel een rol kan spelen bij het stellen van voorschriften,
omdat het dan gaat om bescherming van het milieu. De begrippen
nadelige gevolgen en bescherming liggen echter in elkaars verlengde:
het miïieu moet worden beschermd tegen nadelige gevolgen, veroorzaakt
- in dit kader - door inrichtingen. Als het niet doelmatig verwijderen
echter geen nadelig gevolg is, kan dan die verwijdering mijns inziens ook
niet meer aan snee komen bij de bescherming.

Anders dan de leden van de fractie van de SGP ben ik niet bang dat
«doelmatigheid» zal worden opgevat als betrekking hebbende op de
doelmatigheid op bedrijfsniveau (liever zou ik overigens, om misverstand
te vermijden, spreken van bedrijfseconomisch niveau; zoals uit het
voorgaande blijkt, speelt de doelmatigheid van de verwijdering van afval
afkomstig van één bedrijf - maar dan weer tegen de achtergrond van de
organisatie van de afvalverwijdering - wel een rol bij de milieubeoor–
deling van inrichtingsactiviteiten). Enerzijds omdat het gaat om een
bekend, in de huidige uitvoeringspraktijk al gehanteerd begrip en ander–
zijds omdat in het tweede lid «doelmatigheid» wordt geplaatst in het
kader van de beschrijving van een algemeen belang, is over dit punt naar
mijn oordeel geen misverstand mogelijk.

Met betrekking tot artikel 1, derde lid, kwamen de leden van de
PvdA-fractie terug op hun eerdere opmerkingen in het voorlopig verslag
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over het gebruik van het begrip «categorie van inrichtingen» en de
aanwijzing daarvan in de verschillende algemene maatregelen van
bestuur die op basis van de wet kunnen worden genomen.

De in de memorie van antwoord (blz.44) over deze problematiek
geschetste situatie achtten deze leden de overzichtelijkheid niet ten
goede te komen. Deze leden bepleitten daarom een zodanige wettekst
dat een «categorie inrichtingen» in elk ander wetsartikel of gedelegeerde
regelgeving slechts exact een categorie kan betreffen als in het derde lid
aangewezen».

Zoals ik in de memorie van antwoord al aangaf, hebben de verschil–
lende algemene maatregelen van bestuur verschillende invalshoeken,
zodat niet bij voorbaat kan worden uitgesloten dat in een bepaalde
maatregel van bestuur de aanwijzing van categorieën niet precies gelijk
loopt met de aanwijzing in bijvoorbeeld het Inrichtingen– en vergunnin–
genbesluit. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld een algemene maatregel
van bestuur op grond van artikel 38, waarbij het gaat om de aanwijzing
van categorieën van inrichtingen waarvoor - met opheffing van de
vergunningplicht - algemene regels gelden, niet precies dezelfde indeling
in categorieën volgt als het eerder genoemde Inrichtingen– en vergunnin–
genbesluit. Dit hangt samen met het doel van de algemene maatregel
van bestuur in kwestie. Het zou derhalve ondoelmatig zijn deze
mogelijkheid «categorisch» uit te sluiten, zoals deze leden voorstelden.

De leden van de PvdA-fractie kwamen voorts terug op het vijfde lid
van artikel 1. Zij stelden dat het criterium: het verwerken van afvalstoffen
die van buiten de inrichting afkomstig zijn, «een objectief vast te stellen
feit is, dat derhalve geen juridische vaststelling in het inrichtingenbesluit
lijkt te behoeven».

De aanwijzing bij algemene maatregel van bestuur van inrichtingen
bedoeld in het vijfde lid heeft echter als achtergrond - de leden hier aan
het woord wezen daar ook al op - dat voor deze categorie bepaalde
afwijkende voorschriften gelden. Daarom moet er geen onzekerheid
bestaan over de vraag of een inrichting wel of niet tot deze categorie
behoort. Bovendien kan het juist gewenst zijn voor sommige inrichtingen
(bijvoorbeeld bepaalde recuperatie-inrichtingen) die feitelijk wel van
buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen verwijderen, bedoelde afwij–
kende voorschriften niet te laten gelden. Vandaar dat ook hier aanwijzing
bij algemene maatregel van bestuur nodig is geacht (zie met name artikel
2.2 van het concept-lnrichtingen– en vergunningenbesluit1 en de daar
genoemde categorieën).

Anders dan de leden van de fractie van de WD zie ik geen aanleiding
te veronderstellen dat ten gevolge van de onderhavige regeling interna–
tionale concurrentieverhoudingen zouden kunnen worden verstoord (zie
de memorie van antwoord, blz. 44-45); om die reden is ook geen speci–
fieke oplossing hiervoor aangegeven. Ten aanzien van produkten kan hier
mijns inziens uit de aard van het wetsvoorstel al geen sprake van zijn,
omdat de onderhavige regeling zich niet uitstrekt tot produkten (zie ook
hierboven).

Genoemde leden vroegen voorts in welke gevallen er sprake is van
volledige marktbeheersing van de afvalstoffenverwerking door de
overheid. Een algemeen geldende definitie lijkt mij in dit verband minder
van belang; het gaat om de mate waarin de overheid bij de afvalstoffen–
verwijdering betrokken is. Zoals in de memorie van antwoord is aange–
geven, zal hierop nader worden ingegaan in een nota over de toekom–
stige verwijderingsstructuur van chemische afvalstoffen, die in de zomer
van 1991 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

De leden van de VVD-fractie waren het eens met het oordeel van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 087, nr. 13 27



regering dat de overheid een reactie moet kunnen geven op de gevolgen
voor het milieu die verband houden met de doelmatige verwijdering van
afvalstoffen. Zij vroegen zich wel af of de overheid in alle gevallen
voldoende geëquipeerd is om dergelijke oordelen te geven, alsmede of
kan worden aangegeven wat des bedrijfs is en waar de belangen en
bevoegdheden van de overheid moeten beginnen en eindigen. Ook bij de
beoordeling van de milieugevolgen van het produktieproces stelden
genoemde leden soortgelijke vragen. Ik geef genoemde leden toe dat
een dergelijke grens in zijn algemeenheid moeilijk valt te trekken, maar
pas in de praktijk, in concrete gevallen, kan worden bepaald Ten aanzien
van de toereikendheid van overheidsapparaten in dit opzicht kan worden
opgemerkt dat de inspanningen duidelijk zijn gericht op het bereiken van
een niveau waarop de wettelijke taken adequaat kunnen worden uitge–
voerd (bijvoorbeeld in het kader van het Bijdragenbesluit uitvoering
gemeentelijk milieubeleid).

Artikel 2

Met de leden van de fractie van de PvdA ben ik het geheel eens dat
gedeputeerde staten moeten onderzoeken of vergunningaanvragen
zouden moeten leiden tot met elkaar samenhangende beschikkingen.
Alleen als zij tot de slotsom komen dat dat het geval is, kunnen zij
behoefte hebben aan de bevoegdheid tot procedurele coördinatie.
Daartoe strekt de formule «met elkaar samenhangende beschikkingen».
Het is dus niet zo dat de procedurele coördinatie dient om vast te stellen
of er samenhang is tussen de beschikkingen, maar: als er samenhang zal
zijn tussen de beschikkingen, is procedurele coördinatie gerechtvaardigd.
Alleen in die gevallen is het nodig een bevoegdheid te verlenen tot
coördinatie op de wijze zoals die in het coördinatiehoofdstuk is voorzien.

Met betrekking tot de noodzaak van het opnemen van het vierde lid
merk ik het volgende op. Inderdaad worden in het tweede en het derde
lid inspanningsverplichtingen aan gedeputeerde staten opgelegd. Die
verplichtingen worden echter uitgewerkt in de volgende artikelen van de
paragraaf. Daarbij hoort onder meer de bevoegdheid (zie artikel 3) om
termijnen te verlengen. Zonder een bepaling als in het vierde lid van
artikel 2 zou het bijvoorbeeld onduidelijk kunnen zijn of die bevoegdheid
zou mogen worden gehanteerd in afwijking van een bepalmg dat de
beschikking op de niet-Wet-milieubeheer-aanvraag binnen een maand
moet worden gegeven. Ingevolge het vierde lid omvat de inspanningsver–
plichting in zo'n geval dus niet de bevoegdheid de termijn van een
maand impliciet te verlengen door op eventuele nog komende aanvragen
om samenhangende beschikkingen te wachten. Het vierde lid kan dan
ook voor dit soort gevallen niet worden gemist.

Artikel 7

Door de leden van de fracties van de PvdA en D66 is opnieuw de
kwestie van de inrichtingen, gelegen in meer dan één gemeente, aan de
orde gesteld. In antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie
merk ik op dat is overwogen of niet een bijzondere voorziening voor deze
situatie moest worden getroffen, al dan niet aansluitend aan de regeling
van de Hinderwet. Zoals ik in de memorie van antwoord al heb uiteen–
gezet, acht ik zulks echter niet nodig. In het algemeen zal het criterium
«in hoofdzaak gelegen in» geen problemen opleveren, omdat de hoofd–
activiteit van een inrichting zelden ook precies op de grens zal liggen.
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Voor een inbreuk op de normale bevoegdheid, een inbreuk die altijd neer
zal komen op ingrijpen van hogerhand - zoals genoemde leden zelf al
aangaven - acht ik derhalve onvoldoende argumenten aanwezig.

De leden van D66 stemden in met deze lijn. Zij voegden hieraan nog
toe het verzoek «uitsluitsel te geven over het toe te passen beleidsregime
indien het vergunningverlenend gezag een ander is dan waaronder de
betreffende inrichting valt». Deze vraag, alsmede het voorbeeld dat deze
leden hierbij ter verduidelijking geven, berust waarschijnlijk op een
misverstand. Zoals uit het voorgaande blijkt, is altijd één gemeente
aangewezen als bevoegd gezag. Deze gemeente zal hierbij de wettelijke
toetsingsnormen, alsmede - indien aanwezig - het eigen milieube–
leidsplan moeten hanteren. Wat de naburige gemeente betreft: deze is in
dit soort gevallen op grond van artikel 12, eerste lid, onder b, aange–
wezen als adviseur en kan als zodanig haar inzichten inbrengen ten
behoeve van de beslissing over de vergunningaanvraag en zonodig
daartegen beroep instellen.

Het verheugt mij dat de leden van de fractie van de PvdA konden
instemmen met de regeling voor «eigen inrichtingen». Ook de leden van
de D66-fractie gingen op dit onderwerp in. Deze leden vroegen zich
onder meer af of de voorgestelde verslagverplichting in artikel 77 niet
zou moeten worden aangescherpt. In antwoord op de opmerkingen van
deze leden over de rol van de inspecteur merk ik op dat deze van alle
vergunningaanvragen een afschrift krijgt toegezonden op grond van
artikel 40b, derde lid. Hetzelfde geldt voor de beschikkingen die worden
gegeven op de aanvraag (artikel 40u, eerste lid). Het ligt in de rede dat
de inspecteur het beleid van overheden met betrekking tot eigen inrich–
tingen met bijzondere belangstelling zal volgen; om die reden is ook
voorgesteld de inspecteur een exemplaar van het verslag toe te zenden.

De veronderstelling dat de eigen inrichting het functioneren van
openbare procedures moeilijker maakt, deel ik niet. Ten aanzien van deze
inrichtingen gelden dezelfde voorschriften voor het totstandbrengen van
beslissingen op aanvraag als bij andere inrichtingen. Openbaarheid van
stukken en motivering van de beslissing zijn in dit verband in het
bijzonder van belang. Belanghebbenden hebben dezelfde mogelijkheden
wanneer de beschikking dreigt te worden gegeven op basis van te weinig
onderbouwende gegevens. Ook de mogelijkheden om in aktie te komen,
wanneer de handhaving te kort schiet, zijn dezelfde.

Een aanscherping van de verslagplicht met de verplichting, expliciet te
melden «indien geen controles hebben plaatsgevonden» zoals deze leden
in overweging gaven, lijkt mij weinig meerwaarde te hebben. Uit het
verslag zal immers blijken hoe actief of passief het gezag zich ten
aanzien van de handhaving heeft opgesteld. Het verslag zoals het nu
wordt voorgesteld biedt het vertegenwoordigend orgaan voldoende
aanknopingspunten om het bevoegd gezag aan de tand te voelen over de
handel en wandel met de eigen inrichting, inclusief de handhaving.

In antwoord op de opmerking van de leden van de PvdA-fractie over
het open karakter van artikel 7, tweede lid, verwijs ik naar mijn antwoord
eerder in deze nota, onder paragraaf 1.5.2.

Voor een antwoord op de vraag van de leden van de SGP, of in
concreto kan worden aangegeven voor welke categorieen van inrich–
tingen de bevoegdheid tot vergunningverlening zal liggen bij gedepu–
teerde staten respectievelijk de minister, verwijs ik eveneens naar
paragraaf 1.5.2.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 087, nr. 13 29



Artikel 9

De leden van de VVD-fractie hadden grote bedenkingen bij de
mogelijkheid van milieugroeperingen ook een revisievergunning te
kunnen laten aanvragen. Anders dan deze leden meen ik niet dat hiermee
het hek van de dam is. Ik wil er in de eerste plaats op wijzen dat de
revisievergunning niet nieuw is, doch onder de bestaande wetgeving al
mogelijk is. Nieuw is dat uitdrukkelijk is bepaald dat ook derden het
bevoegd gezag kunnen verzoeken te bepalen dat een revisievergunning
moet worden ingediend. Deze bevoegdheid voor derden ligt in lijn met
de bevoegdheid voor derden, wijziging of intrekking van de vergunning te
vragen. Het zou vreemd zijn wanneer de minder vergaande bevoegdheid
met betrekking tot het vragen van een aanvraag voor een revisiever–
gunning zou worden uitgezonderd. Belangrijk is hierbij dat het het
bevoegd gezag blijft, dat uiteindelijk bepaalt of een aanvraag voor een
revisievergunning nodig is. Zoals ik in de memorie van antwoord (blz. 25)
al heb uiteengezet, is het zelfs eigenlijk zo, dat het bevoegd gezag
hiertoe, ook zonder dat een desbetreffend verzoek is gedaan, zou
moeten onvergaan, indien dit noodzakelijk is bijvoorbeeld met het oog op
het voorkomen van een onoverzichtelijk vergunningenbestand van de
inrichting. Hoewel de mogelijkheid voor derden om het bevoegd gezag te
verzoeken een revisie-aanvraag te eisen, er wellicht toe zat leiden dat van
deze bevoegdheid iets vaker gebruik zal worden gemaakt, verwacht ik
zeker geen geweldige bureaucratie en bestuurlijke lasten.

Ingaand op de opmerking van het BMRO van het VNO/NCW, waaraan
de leden van de WD-fractie refereerden, merk ik op dat het overnemen
van het derde lid van artikel 6a van de Hinderwet, in de systematiek van
VAR niet logisch zou zijn, omdat dan een beperking zou worden aange–
bracht die bij wijziging of intrekking van de vergunning niet geldt. De
huidige regeling houdt in dat het bevoegd gezag de vergunning slechts
mag wijzigen en intrekken voor zover het dat toch al, dus los van de
revisievergunning, zou mogen. Dit is gewaarborgd in het derde lid van
artikel 9. Voor het overige acht ik het niet doenlijk verdere criteria te
geven voor het mogen eisen van een revisievergunning, aangezien dit bij
uitstek iets is dat afhangt van de concrete omstandigheden van het
geval. Het aantal eerder verleende vergunningen en gedane meldingen
zal hierbij vaak een rol spelen, maar dit hoeft niet altijd bepalend te zijn;
enkele ingrijpende wijzigingsvergunningen kunnen een onoverzichtelijker
situatie bewerkstelligen dan een groot aantal identieke wijzigingen. Ook
het tijdsverloop sinds de eerste vergunningen kan bij de beoordeling of
het tijd wordt voor een revisievergunning een rol spelen.

Artikel 10

De bepalingen over de gegevensverstrekking ten behoeve van de
coördinatie met de bouwvergunning zijn niet als rechtstreeks werkende
regels geformuleerd, omdat in de huidige opzet van het wetsvoorstel alle
te verstrekken gegevens bij amvb worden aangewezen. Het is dan voor
degenen die die gegevens moeten leveren, en voor degenen die moeten
beoordelen of ze compleet zijn, eenvoudiger om de volledige opsomming
in een stuk te kunnen vinden. Het vorenstaande is een van de redenen
waarom de bepaling in de Wet milieubeheer niet het spiegelbeeld van
die in de Woningwet kan zijn. De andere reden is dat de coördinatiere–
geling erin voorziet dat de bouwvergunning niet eerder mag worden
aangevraagd dan de milieuvergunning. Dat brengt mee dat voor beide
regelingen een iets andere formuletïng nodig is.

De leden van de fractie van de PvdA konden op voorhand niet
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instemmen met de conclusie in de eerdergenoemde brief van 19 februari
1991 dat aanvulling van dit artikel weinig meerwaarde zou hebben. Het
onderzoek waar deze leden op wilden wachten heeft echter al plaatsge–
vonden in het kader van de voorbereiding van het concept-lnrichtingen–
en vergunningenbesluit. De conclusies hiervan heb ik weergegeven in
mijn brief van 19 februari. Genoemde leden kunnen zich nu zelf een
oordeel vormen over dit punt aan de hand van het concept-lnrichtingen–
en vergunningenbesluit dat als bijlage bij deze nota is gevoegd.

De suggestie van de leden van de PvdA-fractie om «krachtens» in het
eerste lid te vervangen door een nieuw lid, inhoudende de bevoegheid
nadere regels te stellen bij ministeriële regeling, leidt niet tot een ander
resultaat voor wat de inhoud van de gedelegeerde bevoegdheid betreft.
Ook in de formule «bij of krachtens» is begrepen dat in de amvb de
hoofdlijn wordt neergelegd Bij de ministeriële regeling kan daaraan dan
nadere uitwerking worden gegeven.

Artikel 13

De leden van de PvdA-fractie onderschreven de aanscherping van
artikel 13, eerste lid, onder f. Zij meenden dat indien de best beschikbare
technieken noodzakelijk zijn voor de bescherming van het milieu, maar
redelijkerwijs niet kunnen worden gevergd, de vergunning dient te
worden geweigerd. In situaties waarbij alleen de best beschikbare
technieken onaanvaarbare schade aan het milieu zouden kunnen
voorkomen, kan ik deze opvatting van de leden van de PvdA-fractie zeker
onderschrijven.

Met betrekking tot artikel 13, eerste lid, onder g, zagen verschillende
fracties niet in waarom het criterium «gegronde vrees» slechts ten
aanzien van afvalverwijderaars een rol kan spelen. Zoals ik in de memorie
van toelichting heb opgemerkt, was deze beperking aanvankelijk niet in
het wetsvoorstel opgenomen. De Raad van State maakte echter tegen
een dergelijke algemene gegronde vrees-toets bezwaar. Het criterium is
derhalve slechts gehandhaafd voor de inrichtingen, genoemd in het
eerste lid onder g van artikel 13. Hierbij speelt een belangrijke rol dat
voor wat betreft de bedoelde 'mrichtingen bij de beoordeling van de
vergunningaanvraag de toetsing aan de doelmatige verwijdering van
afvalstoffen centraal staat. Van de toetsing aan dit doelmatigheidscri–
terium vormt de gegronde vrees-toets een essentieel element. Om buiten
twijfel te stellen dat de gegronde vrees-toets een essentieel onderdeel
uitmaakt van het doelmatigheidscriterium, is dit in het eerste lid onder g
van artikel 13 expliciet neergelegd. Voorts is in dit kader van belang dat
zich in de praktijk veelvuldig problemen voordoen ten aanzien van de
inrichtingen genoemd in het eerste lid onder g van artikel 13.

Anders dan de leden van de D66-fractie ben ik van oordeel dat het
bestaan van gegronde vrees in voorkomend geval kan leiden tot het
opnemen van bepaalde voorschriften. In zo'n geval kan het bijvoorbeeld
gaan om extra voorschriften ten behoeve van het toezicht. Weigering van
de vergunning op grond van dit criterium is overigens geenszins uitge–
sloten. De leden van de CDA-fractie vroegen hiernaar.

In geval van vergunningverlening op grond van de huidige Wet
chemische afvalstoffen (Wca) toetst de Minister of sprake is van
gegronde vrees. De leden van de D66-fractie vroegen in dat verband of
gedeputeerde staten buiten de verklaring van geen bezwaar om de
mogelijkheid heeft in verband met het bestaan van gegronde vrees
strengere voorschriften te stellen.
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Artikel 13 is gericht tot het tot vergunningverlening bevoegde gezag.
Indien niet een verklaring van geen bezwaar is vereist dienen gedepu–
teerde staten te beoordelen of sprake is van gegronde vrees voor de
niet-naleving van de aan de vergunning verbonden voorschriften,
inclusief de voorschriften die zijn opgenomen met het oog op de
doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Indien een verklaring van geen
bezwaar in de zin van artikel 37a van het onderhavige wetsvoorstel
echter wel is vereist, is de Minister van VROM belast met de toetsing aan
de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Hieronder valt ook de
toetsing of er sprake is van gegronde vrees als bedoeld in artikel 13,
eerste lid, onder g, voor zover deze betrekking heeft op de doelmatige
verwijdering.

In dit geval dienen gedeputeerde staten te beoordelen of gegronde
vrees bestaat voor niet naleving van de voorschriften die niet zijn
opgenomen met het oog op de doelmatige verwijdering van afvalstoffen.

Uit de stelling dat de mate van gegrondheid in de jurisprudentie nader
zal moeten worden ingevuld, leidden de leden van de D66-fractie af dat
met het criterium «gegronde vrees» in de Wca geen c.q. onvoldoende
ervaring is opgedaan Zoals in de memorie van antwoord en hierboven is
vermeld maakt de beoordeling van de kans dat voorschriften niet zullen
worden nageleefd deel uit van het huidige criterium «doelmatige verwij–
dering van afvalstoffen». In die zin is het «gegronde vrees»-criterium niet
geheel nieuw.

De leden van de D66-fractie waren van oordeel dat de echte crimi–
nelen via het rechtspersonenrecht onder de werking van het criterium
«gegronde vrees» uit zouden kunnen komen. Indien het bevoegd gezag
bij de beoordeling van de vergunningaanvraag reden heeft te vermoeden
dat zich een dergelijke situatie voordoet, zal het bevoegd gezag de
vergunning weigeren op grond van het bestaan van gegronde vrees dat
voorschriften niet zullen worden nageleefd. Indien bij het bevoegd gezag
ten tijde van de beoordeling van de vergunningaanvraag deze gegronde
vrees ontbreekt en de vergunning verleend wordt, kan inderdaad achteraf
blijken dat een crimineel via het rechtspersonenrecht op de achtergrond
de dienst uitmaakt. In dat geval heeft het bevoegd gezag echter wel de
bevoegdheid de vergunning in te trekken.

In antwoord op de betreffende vraag van de leden van de SGP-fractie
merk ik op dat gebrek aan deskundigheid bij de aanvrager van een
vergunning naar mijn oordeel onder omstandigheden onder het gegronde
vrees-criterium kan vallen. Gedacht kan daarbij worden aan de situatie
waarbij de naleving van bepaalde voorschriften van de vergunningaan–
vrager of andere in de inrichting werkzame personen een bepaalde
deskundigheid verlangt, maar deze deskundigheid ontbreekt. Overigens
wil ik in dit verband wijzen op het eerste lid, onder d van artikel 18 van
het onderhavige wetsvoorstel, waarin de mogelijkheid is neergelegd in
de vergunning bepaalde eisen te stellen ten aanzien van de vakbe–
kwaamheid van in de inrichting werkzame personen.

De leden van de CDA-fractie vroegen in welke andere wetten al met
een gegronde vrees-toets wordt gewerkt. Zoals ik hiervoor reeds heb
opgemerkt speelt de gegronde vrees-toets als onderdeel van het doelma–
tigheidscriterium een belangrijke rol bij de beoordeling van de vergun–
ningaanvraag op grond van de huidige Afvalstoffenwet en de Wet
chemische afvalstoffen.

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering om vanuit de
praktijkervaring de problematiek ten aanzien van de afvalverwijdering
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nader toe te lichten. Dat zich ten aanzien van de afvalverwijdering vaak
problemen voor doen blijkt bijvoorbeeld genoegzaam uit de zaken
waarmee het Milieubijstandsteam is belast. Hiervoor zou ik willen
verwijzen naar hetgeen hierover wordt gesteld in het vierde Voortgangs–
bericht Handhaving, dat binnen afzienbare termijn zal worden afgerond.

Artikel 15

De leden van de fractie van de VVD vroegen om een reactie op de
opmerkingen van het BMRO van het VNO en het NCW over het opnemen
van energievoorschriften in milieuvergunningen. Over bedoelde opmer–
kingen heb ik vooralsnog niet de beschikking, maar naar ik aanneem pleit
het BMRO voor grote terughoudendheid in dit opzicht. Een dergelijke
benadering zou aansluiten bij mijn reactie op de vraag van de leden van
de PvdA-fractie in paragraaf 2.2.2. van deze nota, waar ik derhalve
gaarne naar wil verwijzen.

De leden van de VVD-fractie vroegen of de juridische basis van andere
dan milieu-plannen irrelevant is voor de (milieu)vergunningverlening. Dit
is inderdaad het geval. Op basis van artikel 13, eerste lid, onder d,
behoeft slechts rekening te worden gehouden met milieu-plannen (zie de
memorie van antwoord, blz. 55). Andere dan de hier bedoelde plannen
kunnen dus ook geen rechtstreekse grond vormen om de milieuver–
gunning te weigeren.

Naar aanleiding van de desbetreffende passage in de memorie van
antwoord, blz. 56, vroegen de leden van de WD-fractie of het wel
redelijk is een vergunning in Nederland te weigeren als gevolg van
emissies in het buitenland. Met genoemde leden ben ik het eens dat
Nederlandse bedrijven niet de dupe mogen worden van een ruimhartig
milieubeleid in het buitenland. Een dergelijke weigering kan uit een
oogpunt van milieubescherming niettemin geboden zijn, maar zal zeker
ook aanleiding kunnen vormen voor internationaal overleg, zoals
genoemde leden suggereerden.

Artikel 16

De leden van diverse fracties vroegen nadere informatie over de
aanvulling van artikel 16, derde lid, van het wetsvoorstel.

Zo vroegen de leden van de fracties van het CDA en de SGP om een
reactie op de vraag van de Crmh hoe zich het alara-criterium verhoudt
tot het criterium «best bestaande technieken». De leden van de fracties
van de PvdA en D66 vroegen onder meer om een nadere toelichting op
de clausule «tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd».

De leden van de fractie van de WD vroegen of er in deze sprake is van
een nieuw criterium. Ook zij wilden weten hoe dit criterium zich verhoudt
tot de «best uitvoerbare technieken» en «best bestaande technieken».

Artikel 16, derde lid, tweede volzin, zou als volgt kunnen worden
samengevat: de vergunningverlener krijgt de opdracht door middel van
voorschriften nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen (in de
woorden van de leden van de fractie van D66: voorkomen, dus helemaal
geen nadelige gevolgen voor het milieu, krijgt prioriteit). Als dat niet
mogelijk is (en de vergunning wordt niet geweigerd), dient te worden
gekozen voor de voorschriften die een zo groot mogelijke bescherming
bieden (waarbij in de regel de best bestaande of best beschikbare
technieken zullen worden voorgeschreven), tenzij dat redelijkerwijs niet
kan worden gevergd. In dat geval kan men volstaan met het
voorschrijven van de best toepasbare of best uitvoerbare technieken, die
dan ook als een minimum worden beschouwd. In zekere zin is deze wijze
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van werken voor de praktijk niet nieuw; de meeste bevoegde instanties
zullen zich dit beginsel, dat voor het gemak vaak wordt aangeduid als het
Alara(As low as reasonably achievable)-beginsel, al eigen hebben
gemaakt. Nieuw is dat het beginsel nu wettelijk wordt verankerd,
waardoor voor alle betrokken partijen optimale duidelijkheid bestaat over
het bij de vergunningverlening te hanteren uitgangspunt. Daarbij krijgt
het bevoegd gezag met een bewijslast te maken: wanneer wordt volstaan
met voorschriften die een geringere bescherming bieden zal aannemelijk
gemaakt moeten worden dat een hogere beschermingsgraad «redelij–
kerwijs niet kan worden gevergd». Deze zinsnede is tegelijkertijd de
sterkte (omdat hiermee de noodzakelijke flexibiliteit wordt verschaft) en
de zwakte (omdat niet in zijn algemeenheid kan worden aangegeven wat
eronder moet worden verstaan) van de bepaling van artikel 16, derde lid,
maar kan - alleen al in verband met de EEG-richtlijn 188/20 - niet
worden gemist.

Gelet op deze richtlijn vroegen de leden van de PvdA-fractie of de
zinsnede «tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd» uitsluitend
op het voorkomen van overmatig hoge kosten ziet. De leden van de
fractie van D66 vroegen of daarbij tevens het economisch draagvlak van
de onderneming betrokken wordt.

Zoals hierboven is opgemerkt is het niet mogelijk in zijn algemeenheid
aan te geven wat wordt verstaan onder de zinsnede «tenzij dat redelij–
kerwijs niet kan worden gevergd». Wel kan worden erkend dat bij de
beoordeling van de vraag of het voorschrijven van de best beschikbare
technieken wellicht redelijkerwijs niet kan worden gevergd, overmatig
hoge kosten die bij toepassing van de best beschikbare technieken
zouden moeten worden gemaakt een rol van betekenis kunnen spelen.
Het economische draagvlak van een individuele onderneming acht ik in
dat verband minder relevant. Het gaat er om of de kosten overmatig
hoog worden geacht voor het soort van bedrijven of de bedrijfstak,
waartoe het betrokken bedrijf behoort. De toepassing van de redelijkheid
kan niet zo ver gaan dat - de leden van de fractie van D66 vroegen
hiernaar - hoewel op grond van milieumaatstaven de best beschikbare
technieken dienen te worden toegepast, het bedrijf best uitvoerbare
technieken krijgt voorgeschreven op grond van individuele economische
omstandigheden. In antwoord op de leden van de PvdA-fractie, of het
redelijkheidscriterium alleen op kosten ziet, kan worden opgemerkt dat
dit doorgaans wel het geval zal zijn; ook andere omstandigheden, zoals
de verkrijgbaarheid van de best beschikbare technieken of de verkrijg–
baarheid van in verband daarmee benodigd gekwalificeerd personeel,
zouden in theorie echter een rol kunnen spelen.

De leden van de fractie van de SGP plaatsten nog enkele kantteke–
ningen bij de redactie van artikel 16, derde lid, tweede volzin. Hun
voorstel om het woord «daaraan» te vervangen door «aan deze
vergunning» komt mij - alhoewel niet strikt nodig - inderdaad voor als
een verduidelijking. Bij nota van wijzigingen is hierin voorzien, waarbij is
gekozen voor «aan de vergunning».

Het voorstel van genoemde leden omtrent het aanbrengen van een
onderscheid tussen brongerichte en effectgerichte voorstellen berust
waarschijnlijk op een misverstand. Ik hoop dat uit bovenstaande uitleg
met betrekking tot artikel 16, derde lid, tweede volzin, duidelijk is
geworden dat het onderscheid best beschikbare technieken - best
uitvoerbare technieken niet parallel loopt met het onderscheid tussen
bron– en effectgerichte voorschriften; bij het voorschrijven van
technieken gaat het per definitie om brongerichte eisen.

Het alara-beginsel geldt via van-overeenkomstige-toepassingverklaring
of uitdrukkelijke vermelding ook voor een aantal andere vergunning–
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stelsels die aan dat van de Wet milieubeheer worden gekoppeld. Het
gaat daarbij om de in het advies van de Centrale raad voor de milieuhy–
giëne genoemde vergunningstelsels van de Mijnwet 1903, de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren en de Kernenergiewet.

De argumenten voor het niet opnemen van het beginsel in de andere
wetten die in het advies van de raad worden genoemd en waaraan de
leden van de fracties van het CDA, de PvdA en D66 refereren, zijn voor
de onderscheidene wetten verschillend. Die argumenten worden
hieronder per wet aangegeven.

- Destructiewet: het vergunningstelsel van deze wet heeft betrekking
op de verdeling van de «markt » voor destructiemateriaal. Inrichtingen
waarin destructiemateriaal wordt verwerkt, hebben ook een milieuver–
gunning nodig. De toetsing van milieu-aspecten loopt via die vergunning,
niet via die van de Destructiewet. De procedure van de Wabm/Wet
milieubeheer is voorgeschreven in verband met de wenselijkheid van
procedurele coördinatie van de Destructiewetvergunning met de
Wabm/Wet-milieubeheer-vergunning.

- Grondwaterwet: dit is een afwegingswet, daarin past niet een
absolute voorrang voor een van de af te wegen aspecten. Bij invoering
van het alara-beginsel in de wet zou dat wel de consequentie zijn.

- Wet milieugevaarlijke stoffen: in de wet zelf is maar een beperkt
aantal elementen van het vergunningstelsel opgenomen; de uitwerking
van het stelsel kan gebeuren bij de amvb waarbij het vergunningvereiste
in het leven wordt geroepen. In de wet worden de toetsingselementen
van de Wet milieubeheer niet genoemd, evenmin wordt ernaar verwezen.
Het wel opnemen van het alara-beginsel zou dat doorbreken. Dat kan het
risico opleveren van a-contrarioredeneringen (de niet genoemde
elementen van het toetsingskader zijn dus ook niet van toepassing) of
van onduidelijkheid (welke rol spelen de niet genoemde andere
elementen van het toetsingskader?). Het naar analogie hanteren van de
beoordelingscriteria van de Wet milieubeheer bij de uitvoering van het
vergunningstelsel kan hier een oplossing bieden.

- Wet bodembescherming: hier geldt in beginsel hetzelfde voor het
ontheffingstelsel als voor het vergunningstelsel van de Wet mlieugevaar–
lijke stoffen. Het alara-beginsel is hier overigens minder nodig: een
ontheffingsaanvraag wordt per definitie strenger beoordeeld dan een
vergunningaanvraag. Bij het verlenen van een ontheffing wordt immers
iets toegestaan dat eigenlijk geheel verboden is, maar alleen als dat geen
kwaad kan voor het te beschermen belang.

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de PvdA merk
ik op dat de Europese Commissie op de hoogte zal worden gesteld van
de wijze waarop (een gedeelte van) de richtlijn luchtverontreiniging door
installaties (84/360) alsnog zal worden geïmplementeerd. Ik ga ervan uit
dat de Europese Commissie hier mee zal kunnen instemmen.

Met betrekking tot de opmerking van de leden van de fractie van de
PvdA over hun voorkeur voor de instructie-amvb verwijs ik naar mijn
betoog daarover eerder in deze nota, onder 2.1.

De leden van de fractie van D66 wezen er op dat artikel 16, derde lid,
van overeenkomstige toepassing is op algemene regels. Hieronder zal ik
op dit punt nog terugkomen naar aanleiding van een soortgelijke
opmerking van de leden van de SGP-fractie. Gaarne wil ik naar deze
passage verwijzen.

De leden van de fractie van D66 vroegen voorts op wie de Kroon zich
moet richten bij het oordeel over wat redelijkerwijs mogelijk is. Bij het
opstellen van een amvb zal de Kroon zich in dat verband moeten richten
op de betrokken bedrijfstak of branche. Daarbij is het juist dat, indien
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wordt besloten tot het volstaan met het voorschrijven van best
uitvoerbare technieken, zowel bij vergunningverlening als bij het
opstellen van een amvb meer vereist is dan het opnemen van een
standaardformulering. De leden van de D66-fractie informeerden
hiernaar.

De leden van de fractie van D66 vroegen naar aanleiding van artikel 16
nogmaals of in verband met de deskundigheid, die in toenemende mate
van de bevoegde instanties wordt verwacht, de mogelijkheid van een
onafhankelijk advies - waarbij genoemde leden zelf dachten aan een
beperkte milieu-effectrapportage - wordt overwogen. In paragraaf 2.1. is
ter zake reeds voorgesteld deze discussie te voeren naar het regerings–
verslag inzake de evaluatie van het hoofdstuk Milieu-effectrapportage.

Genoemde leden vroegen voorts of de regering er bewust voor heeft
gekozen om het alara-beginsel in artikel 16, derde lid, tot de vergunning–
verlener te richten terwijl in het Besluit stralenbescherming kernener–
giewet de norm is gericht tot de gebruiker van schadelijke stoffen.
Hierbij is het volgende van belang. In het genoemde besluit zijn
algemeen geldende regels opgenomen, in de voorschriften met
betrekking tot vergunningen in VAR is geen sprake van dergelijke
algemene regels. Dit verklaart het verschil in de gekozen systematiek.
Overigens moet in de op grond van de artikelen 39 en 39a van het
wetsvoorstel uit te vaardigen algemene regels het alara-beginsel
eveneens uitgangspunt zijn. Artikel 16, derde lid, is immers van overeen–
komstige toepassing verklaard.

De leden van de fractie van D66 merkten tenslotte op dat het hen
zinvol leek de toepassingsmogelijkheden van het alara-beginsel te
betrekken bij het standpunt inzake de algemene zorgplicht, en vroegen of
de regering bereid was deze materie voor te leggen aan de Commissie
voor de toetsing van wetgevingsprojecten.

Anders dan de genoemde leden zie ik geen directe relatie tussen het
alara-beginsel en een algemene zorgplicht. Het alara-beginsel dient in
acht te worden genomen bij de oordeelsvorming over het al dan niet, dan
wel onder bepaalde voorwaarden toestaan van een activiteit, terwijl een
zorgplichtbepaling zich zal richten tot degene die een activiteit verricht.
Overigens zou waar gewenst de door de genoemde leden bedoelde
relatie wel kunnen worden geconstrueerd, namelijk door een zorgplicht–
bepaling op een vergelijkbare wijze te formuleren als de bepaling van
artikel 16, derde lid, tweede volzin. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf
1.2. zal het regeringsstandpunt over zorgplichtbepalingen, dat mede naar
aanleidmg van een advies ter zake van de Commissie voor de toetsing
van wetgevingsprojecten zal worden opgesteld, naar verwachting
binnenkort verschijnen. Het ligt derhalve niet in de rede de relatie met
het alara-beginsel nog als een apart punt aan de Commissie voor te
leggen.

De leden van de fractie van de SGP vroegen of het de bedoeling is
door middel van algemene regels (op basis van de artikelen 38 en 39)
ook de inzet van de best beschikbare technieken voor een bij algemene
maatregel van bestuur (amvb) aangewezen categorie van inrichtingen
verplicht te stellen.

In de artikelen 38, tweede lid, en 39, tweede lid, is onder meer artikel
16, derde lid, van het wetsvoorstel van overeenkomstige toepassing
verklaard. Dit betekent dat de Kroon de opdracht heeft bij het opstellen
van een amvb op grond van artikel 38 of 39 te onderzoeken of de
nadelige gevolgen voor het milieu van de betrokken inrichtingen kunnen
worden voorkomen. Als dit niet mogelijk is moeten in beginsel de best
beschikbare technieken worden voorgeschreven, tenzij dit redelijkerwijs
niet kan worden gevergd. In dat geval kan worden volstaan met de best
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uitvoerbare technieken, als een minimum-pakket (zie verder hieromtrent
hoofdstuk 7 van deze nota, onder artikel 16). Hierbij moet wel worden
aangetekend dat artikel 16, derde lid, voorai is opgesteld met het oog op
de vergunningverlening, en bij het opstellen van sommige amvb's meer
als beginsel dan als harde verplichting zal kunnen fungeren.

De leden van de fractie van de SGP stelden enkele vragen over de
betekenis van het wetsvoorstel voor volume-beleid. Zoals in de memorie
van antwoord (blz. 58-59) is gesteld is het niet onmogelijk via het
vergunningstelsel een bijdrage te leveren aan gewenste volumebeper–
kende maatregelen. Voor structurele maatregelen in dit vlak werkt dat
stelsel echter te incidenteel; op centraal niveau kan beter worden beoor–
deeld welke eisen aan de bedrijfstak in zijn geheel moeten worden
gesteld. Daarna kunnen deze eisen - indien mogelijk - door de bevoegde
instanties worden doorvertaald in een vergunning, bijvoorbeeld via
gebruikmaking van artikel 39a. Met de bedoelde passage in de memorie
van antwoord is derhalve niet bedoeld te zeggen dat het wetsvoorstel
geen adequate mogelijkheden biedt om volume-beleid (voor zover dit
inrichtingen betreft) juridisch vorm te geven. Volume-beleid is echter een
veelomvattend begrip; niet alle volume-beperkende maatregelen die ooit
zouden kunnen worden overwogen, kunnen worden omgezet in voor
inrichtingen geldende vergunningvoorschriften.

Artikel 17

De leden van de fractie van het GPV maakten een aantal opmerkingen
over de verhouding tussen doel– en middelvoorschriften. Eerder in deze
nota heb ik daar al het een en ander over gezegd. Het komt erop neer
dat beide soorten voorschriften gesteld moeten kunnen worden, doch
dat er bij een keuze tussen beide een zekere voorkeur bestaat voor
doelvoorschriften. Voor de leden van het GPV gaat echter de
mogelijkheid van middelvoorschriften te ver. Toch moet deze
mogelijkheid, die overigens in de bestaande wetgeving ook al aanwezig
is en zelfs voorop stond - in zoverre brengt VAR geenszins een
verscherping mee! - worden gehandhaafd. Met mijn opmerking in de
memorie van antwoord (blz. 60), waar deze leden bij aanknopen, dat de
aanwezigheid van meer technische kennis bij de overheid hierbij een
factor kan zijn, heb ik niet willen suggereren dat dit regel is. Wel dat het
soms een reden kan zijn om middelvoorschriften te stellen. Ik wil daaraan
toevoegen dat het ook in het belang van een bedrijf kan zijn waneer
wordt gekozen voor middelvoorschriften. Dat geeft zo'n bedrijf meer
duidelijkheid en kan werk en (onderzoeks)kosten besparen. Dat tenslotte
ook ik zeer hecht aan de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven blijkt
juist uit de voorkeur voor doelvoorschriften, die nu voor het eerst in de
wet is neergelegd. Ik acht dit daarmee een evenwichtige regeling en
geenszins een overmaat aan betutteling.

Artikel 19

In het wetsvoorstel Afvalstoffen is een voorstel opgenomen dat er in
voorziet dat naast maximum-tarieven ook minimum-tarieven kunnen
worden voorgeschreven (artikel I onder G; zie tevens de memorie van
toelichting, blz. 104). De leden van de D66-fractie informeerden
hiernaar.

Artikel 20

De leden van de meeste fracties stelden vragen over het instrument
van financiële zekerheidsstelling. Graag maak ik van de gelegenheid
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gebruik om, alvorens de meer concrete vragen te beantwoorden, meer
duidelijkheid te verschaffen over de ratio en werking van het instrument.
Ik wil er echter op wijzen dat het voor het milieubeleid om een nieuw
instrument gaat, waaraan in de praktijk weliswaar een grote behoefte
bestaat maar dat vooral wat betreft de uitvoeringsaspecten een complex
karakter draagt. De praktijkervaring met het instrument zal dan ook
moeten uitwijzen of verbeteringen kunnen worden aangebracht, hetzij in
het juridische kader, hetzij in de wijze waarop van het instrument gebruik
wordt gemaakt.

Aan de hand van het door de leden van de D66-fractie weergegeven
voorbeeld, waarin sprake is van de plaatsing van een ondergrondse
olietank door een bedrijf, zal ik allereerst trachten meer duidelijkheid te
verschaffen over het onderscheid tussen zekerheidsstelling voor de
nakoming van voorschriften enerzijds en zekerheidsstelling ter dekking
van milieu-aansprakelijkheid anderzijds.

Na beëindiging van het gebruik van de olietank zal de exploitant voor
verwijdering van de tank moeten zorgdragen. De kans bestaat dat de
betreffende persoon op dat moment de verwijdering niet kan betalen of
vóór die tijd met de noorderzon is vertrokken. De overheid ziet zich dan
voor kosten gesteld. Wanneer de overheid wil zekerstellen dat de tank na
beëindiging van het gebruik wordt verwijderd, komt het instrument van
verplichte financiële zekerheidsstelling ter nakoming van voorschriften
voor toepassing in aanmerking. Met het instrument van financiële zeker–
heidsstelling wordt het bedrijf verplicht vooraf te garanderen, dat de
kosten die te zijner tijd (in verband met de verwijdering van de tank)
gemaakt zullen moeten worden door het bedrijf zullen kunnen worden
gedragen. Het opleggen van de plicht tot zekerheidsstelling voor de
nakoming van een voorschrift betekent derhalve in feite niet veel meer,
dan dat het vermogensbeslag, bestaande uit de kosten die gemaakt
zullen moeten worden, in de tijd naar voren wordt verplaatst naar het
moment van vergunningverlening. Te verwachten is dat van dit
instrument een belangrijke preventieve werking uitgaat. Indien de
overheid in voorkomende gevallen genoodzaakt is zelf maatregelen te
treffen, kunnen de kosten van deze maatregelen bovendien worden
verhaald op de gestelde zekerheid. Deze zekerheid zal overigens in het
algemeen niet worden gesteld door middel van het sluiten van een verze–
kering, daar met een verzekering slechts onzekere gebeurtenissen
kunnen worden afgedekt, terwijl het hier veelal gaat om kosten die in de
toekomst zeker gemaakt zullen moeten worden.

Wanneer door lekkage van de olietank de bodem wordt verontreinigd
zal de houder van de tank in het algemeen voor de daaruit voortvloeiende
schade aansprakelijk zijn. Er doet zich echter een probleem voor indien
de aansprakelijke persoon onvoldoende vermogen heeft om de veroor–
zaakte schade te vergoeden. Door financiële zekerheidsstelling ter
dekking van aansprakelijkheid voor veroorzaakte milieuschade vooraf
verplicht te stellen kan de overheid het risico verkleinen dat de schadelij–
dende partij, waartoe overigens ook de overheid zelf kan behoren, de
schade zelf moet dragen. Deze zekerheid zal met name kunnen worden
gesteld door middel van het sluiten van een milieu-aansprakelijkheids–
verzekering.

De leden van de PvdA-fractie waren van oordeel dat niet altijd een
duidelijk onderscheid bestaat tussen financiële zekerheid voor de
naleving van voorschriften en financiële zekerheid ter dekking van
aansprakelijkheid. Zij wezen daarbij op de situatie dat de overheid naar
aanleiding van de niet-naleving van een voorschrift door de vergunning–
houder kosten maakt, welke voor een deel betrekking hebben op de
uitvoering van het voorschrift maar voor een ander deel het gevolg zijn
van maatregelen tot herstel van de gevolgen van de niet-naleving.

Gesteld dat het voorschrift dat tot verwijdering verplicht niet wordt
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nageleefd, en hierdoor (na verloop van tijd) lekkage optreedt, zullen
slechts de kosten van de verwijdering van de tank verhaald kunnen
worden op de zekerheid tot nakoming van het desbetreffende
voorschrift. Voor verhaal van de overige kosten zal dan in beginsel
aansprakelijkheid bestaan jegens de overheid en zal de (eventueel)
gestelde zekerheid ter dekking van aansprakelijkheid uitkomst kunnen
bieden. Indien een vergunningvoorschrift wordt gesteld, inhoudende dat
bijvoorbeeld bodemverontreiniging ten gevolge van de olie-opslag - al
dan niet ontstaan in verband met een overtreding van een ander
voorschrift - dient te worden verwijderd kan van een mengvorm worden
gesproken. Aangezien het voorschrift een onzekere gebeurtenis betreft,
ligt dekking door verzekering in de rede

Met de totstandbrenging van een algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in artikel 20 van het onderhavige wetsvoorstel verkrijgt het tot
vergunningverlening bevoegde gezag de bevoegdheid in de vergunning
van de in die maatregel aangewezen inrichtingen een plicht tot financiële
zekerheidsstelling op te nemen voor de nakoming van voorschriften en/of
ter dekking van milieu-aansprakelijkheid. Het is ook mogelijk door
gebruikmaking van de artikelen 38, 39 en 39a van rijkswege de plicht op
te leggen tot financiële zekerheidsstelling. Vooralsnog zal ik van deze
mogelijkheden echter bij uitzondering gebruik maken. Mijn aandacht
gaat op dit moment primair uit naar de totstandbrenging van een
algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 20.

Wat betreft de wijze waarop de financiële zekerheid gesteld kan
worden, merk ik het volgende op. In de algemene maatregel van bestuur
in de zin van artikel 20 kunnen dienaangaande beperkmgen worden
aangebracht. Zo is denkbaar dat voor bepaalde gevallen een bepaalde
vorm wordt voorgeschreven. Binnen de grenzen van de algemene
maatregel van bestuur heeft voorts het vergunningverlening gezag de
bevoegdheid de vorm waarin deze zekerheid moet worden verschaft
nader te bepalen. Omdat het kunnen naleven van overheidsvoorschriften
en het kunnen vergoeden van veroorzaakte milieuschade tot de eigen
verantwoordelijkheid van de inrichting behoort en omdat het er uitein–
delijk om gaat dat de betrokken inrichting zekerheid stelt, verwacht ik
evenwel dat de betrokken inrichting in het algemeen de keuze zal worden
gelaten, met in achtneming van bepaalde minimumeisen de meest
geëigende vorm van zekerheid te stellen.

Verschillende fracties stelden vragen over de beoordeling van de
vermogenspositie van de vergunningaanvrager. De leden van de
GPV-fractie vroegen wie zou moeten bepalen of een bedrijf voldoende
financiële garanties kan bieden om aan gestelde miiieu –eisen te voldoen
De leden van de fractie van D66 was niet duidelijk geworden of sprake
dient te zijn van een individuele beoordeling en of al dan niet geabstra–
heerd dient te worden van de vermogenspositie van het betrokken
bedrijf. Bij het systeem van artikel 20 dient het bevoegd gezag te beoor–
delen of ten aanzien van een bepaalde vergunningaanvrager het eisen
van zekerheidsstelling wenselijk is. Onder omstandigheden kan de
vermogenspositie van een bedrijf bij deze beoordeling een rol spelen,
doch aan dit aspect mag in het algemeen geen doorslaggevende rol
worden toegekend. Een slechte vermogenspositie zou wellicht voor het
bevoegd gezag een extra reden kunnen vormen zekerheid van het bedrijf
te verlangen, maar ook bedrijven die ten tijde van de vergunningaanvraag
een goede vermogenspositie hebben kunnen worden verplicht zekerheid
te stellen. Op het moment van vergunningverlening bestaat immers in
het algemeen geen zicht op de toekomstige ontwikkelingen van het
financieel reilen en zeilen van de vergunningaanvrager. Dit wordt bedoeld
met de opmerking in de memorie van antwoord dat bij de beoordeling of
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een bedrijf verplicht moet worden zekerheid te stellen in zekere mate
geabstraheerd moet worden van de vermogenspositie zoals die op dat
moment is.

Verschillende fracties vroegen de regering aan te geven welke catego–
rieën van bedrijven in een op artikel 20 gebaseerde amvb zullen worden
aangewezen. De vraag van de leden van de D66 fractie naar de criteria
die gelden bij de hantering van het begrip «ernstige nadelige gevolgen
voor het milieu» sluit hierbij aan.

Op dit moment kan ik hierover nog geen uitsluitsel geven. Ik wil er
overigens op wijzen dat op grond van artikel 80b van het onderhavige
wetsvoorstel het ontwerp van een op artikel 20 gebaseerde amvb aan de
Staten-Generaal zal worden toegezonden. De vraag van de leden van de
D66-fractie of de ernst van de gevolgen tevens wordt gerelateerd aan de
kans dat een bedrijf of bedrijfscategorie niet aan zijn/hun verplichtingen
kan voldoen, gezien zijn c.q. hun vermogensrechtelijke positie heb ik
reeds hiervoor beantwoord. Bij de inventarisatie van de categorieën van
gevallen in de zin van artikel 20 gaat het onder meer om het inschatten
van de door de leden bedoelde betalingsproblemen van de verschillende
categorieën, waarbij algemene gegevens over de vermogenspositie van
de inrichtingen, behorende tot een bepaalde categorie, een rol kunnen
spelen.

Bij de totstandbrenging van de algemene maatregel van bestuur in de
zin van artikel 20 wordt rekening gehouden met de resultaten van het
overleg met verzekeringsmaatschappijen en het bankwezen. Te zijner tijd
zal ik u over deze resultaten berichten.

De leden van de VVD-fractie waren van mening dat de regering niet de
noodzaak heeft aangetoond om financiële zekerheid ook aan inrichtingen
die onder algemene regels vallen voor te schrijven. Zoals ik in de
memorie van antwoord heb aangegeven, is niet uitgesloten dat artikel
38-inrichtingen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
veroorzaken. Ik acht het onjuist ten aanzien van deze inrichtingen niet de
mogelijkheid te creëren tot het opleggen van een plicht tot financiële
zekerheidsstelling, terwijl deze mogelijkheid wel in de wetgeving wordt
opgenomen ten aanzien van vergunningplichtige inrichtingen. Overigens
ligt in het algemeen gesproken de toepassing van dit instrument via
algemene regels inderdaad minder voor de hand dan ten aanzien van
inrichtingen waarvoor een vergunningplicht geldt.

De leden van de CDA-fractie hadden uit de reactie op de vraag over
«artikel 38-inrichtingen» klaarblijkelijk begrepen dat van een individuele
beoordeling of al dan niet financiële zekerheid verplicht moet worden
gesteld sprake blijft. Dit is echter niet het geval. Wanneer in een
algemene maatregel van bestuur in de zin van artikel 38 een plicht tot
financiële zekerheidsstelling zou worden opgenomen, geldt deze plicht
direct voor de bij die maatregel aangewezen inrichtingen. In beginsel
staat het de inrichtingen die onder deze plicht zouden vallen vrij om
collectief, dan wel ieder afzonderlijk de verlangde zekerheid te
verschaffen.

Verschillende fracties uitten opnieuw hun zorg dat een bankgaranlie
een te zwaar beslag zal leggen op het vermogen van een onderneming.

Het stellen van een bankgarantie op het tijdstip van de vergunningver–
lening leidt er toe dat kosten in verband met het nakomen van overheids–
voorschriften in de tijd naar voren worden geplaatst. Daar staat
tegenover dat ook het fiscale voordeel naar voren kan worden gehaald
door het vormen van een kostenegalisatiereserve.

Voorts zal in het overleg met het bankwezen aandacht worden besteed
aan de vraag in welke mate bankgaranties beslag leggen op het bedrijfs–
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vermogen. Ik verwacht overigens dat deze vraag slechts per concreet
geval zal kunnen worden beantwoord, afhankelijk van de inhoud van de
overeenkomst tussen bedrijf en bank en het beleid van de concrete
bankinstelling. Mede naar aanleiding van bedoeld overleg wil ik beoor–
delen of het verrichten van een onderzoek als door de leden van de
VVD-fractie bedoeld, noodzakelijk is.

De vraag van de leden van de CDA-fractie of ter voorkoming van een
te groot vermogensbeslag bedrijfstakgewijs een zekerheid zou kunnen
worden gesteld, kan met inachtneming van hetgeen ik hiervoor over de
vorm van de zekerheidsstelling heb opgemerkt in beginsel bevestigend
worden beantwoord. Omdat het echter om kosten gaat die vooraf
bekend zullen zijn en omdat de omvang van die kosten in het algemeen
per bedrijf zullen verschillen ligt een dergelijke aanpak niet voor de hand.

De leden van de fractie van de PvdA stelden dat de overheid ten
aanzien van de naleving van overheidsvoorschriften veelal niet in de
mogelijkheid zal verkeren zelf naleving te realiseren. Omdat in die
gevallen geen sprake is van het maken van kosten door de overheid, zou
het instrument van verplichte financiële zekerheidsstelling voor de
naleving van voorschriften slechts een beperkte waarde hebben. De
betrokken leden stelden in dit verband de vraag of dwangsommen die in
bovenbedoelde gevallen opgelegd zijn, verhaald zouden kunnen worden
op de gestelde zekerheid, dan wel of dit expliciet geregeld zou moeten of
kunnen worden.

De waarde van het instrument mag niet slechts gerelateerd worden
aan het percentage van de gevallen waarin de overheid een beroep zal
kunnen doen op de gestelde zekerheid. Hiermee zou de preventieve
werking van het instrument worden miskend. Indien voor de naleving van
bepaalde voorschriften zekerheid is gesteld, zullen deze voorschriften
ook minder snel worden genegeerd. Wanneer zich echter de situatie
voordoet dat een bedrijf de voorschriften niet naleeft, terwijl de overheid
niet de mogelijkheid heeft zelf maatregelen te treffen, acht ik het op
grond van de voorgestelde regeling niet mogelijk en ook niet wenselijk
een door de overheid opgelegde dwangsom op de gestelde zekerheid te
verhalen. De gestelde zekerheid is exclusief bedoeld voor de financiering
van de naleving van voorschriften. Bovendien is met het verbeuren van
een dwangsom het probleem niet opgelost. De maatregelen die slechts
door het betrokken bedrijf genomen konden worden, zijn nog steeds niet
getroffen. Daarbij komt dat met het verbeuren van de dwangsom de
gestelde zekerheid zou worden aangetast, waardoor de kans op het
alsnog naleven van de voorschriften door het bedrijf wordt verkleind.
Deze consequentie strijd met de ratio van het instrument van verplichte
zekerheidsstelling voor de naleving van voorschriften.

De leden van de PvdA fractie waren er vooralsnog niet van overtuigd
dat het eisen van financiële zekerheid ter dekking van aansprakelijkheid
niet in alle gevallen mogelijk zou moeten worden gemaakt. Zij stelden dat
de kans op verzekerbaarheid groter is naarmate de vraag naar de verze–
kering groter is.

Deze laatste stelling heb ik in de memorie van antwoord onder–
schreven. Onder meer met het oog op het complexe karakter van het
instrument wil ik echter vooralsnog de toepassing van het instrument
mogelijk maken ten aanzien van een beperkt aantal categorieën van
bedrijven. In de toekomst kan worden beoordeeld of een toepassing van
het instrument op grotere schaal wenselijk is. Zoals ik in de memorie van
antwoord reeds heb opgemerkt staat voor mij de behoefte aan de
mogelijkheid financiële zekerheidsstelling verplicht te stellen voor
bedrijven die geen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
veroorzaken, vooralsnog niet vast. Overigens is mij in het overleg met de
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verzekeringswereld duidelijk geworden dat verzekeraars een geleidelijke
opbouw wat betreft verzekerbaarheid verkiezen boven een grootschalige
aanpak zoals door de leden van de PvdA-fractie wordt voorgestaan.

Wanneer gesproken wordt over schade die voortvloeit uit milieuveront–
reiniging, wordt vaak onderscheid gemaakt tussen plotselinge en gelei–
delijk veroorzaakte milieuschade. Dit onderscheid vindt haar oorsprong in
de ontwikkelingen ten aanzien van de verzekering van milieu-aansprake–
lijkheid. Midden jaren zeventig hebben Nederlandse verzekeraars gelei–
delijk veroorzaakte milieuschade uitgesloten van de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Wel gedekt bleven bijvoor–
beeld schade ten gevolge van explosie van een tank of het barsten van
een pijpleiding door een plotseling te hoge druk. Met de introductie van
de MAS-polis in 1985 werd dekking voor geleidelijk veroorzaakte
schade, zoals schade ten gevolge van lekkage of lozingen, weer
verkrijgbaar. Het ligt in de rede bij het creëren van de bevoegdheid finan–
ciële zekerheid ter dekking van aansprakelijkheid verplicht te stellen geen
onderscheid te maken tussen plotselinge en geleidelijk veroorzaakte
milieuschade. De leden van de D66-fractie vroegen hiernaar.

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering uit te spreken dat
geen eisen kunnen worden gesteld die niet tegen een redelijke premie
kunnen worden verzekerd. De eisen die aan de te verschaffen zekerheid
worden gesteld moeten inderdaad in redelijkheid gedekt kunnen worden,
hetzij door het sluiten van een verzekering, hetzij op andere wijze. Dit
uitgangspunt is ook neergelegd in het derde lid van artikel 20. Daarbij wil
ik er echter nogmaals op wijzen dat de eigen verantwoordelijkheid van
het bedrijfsleven niet uit het oog mag worden verloren. Zo kan een risico
dat niet verzekerbaar is omdat het betreffende bedrijf weigert de door de
verzekeraar gewenste voorzieningen te treffen niet zonder meer worden
beschouwd als een risico dat «redelijkerwijs onverzekerbaar» is. Het
behoort in beginsel tot de eigen verantwoordelijkheid van een bedrijf om
de door dat bedrijf in het leven geroepen risico's af te dekken. Verwacht
mag dan ook worden dat de nodige preventieve maatregelen worden
getroffen teneinde het aansprakelijkheidsrisico te kunnen verzekeren. In
die zin dient derhalve te worden uitgegaan van een objectieve verzeker–
baarheid.

De leden van de CDA-fractie bleven grote aarzelingen houden bij de
mogelijkheid die de regering wil scheppen om in detail te regelen hoe
een milieu-aansprakelijkheidsverzekering er uit moet zien. Zoals ik ook in
de memorie van antwoord heb gesteld dient de zekerheid die op
enigerlei wijze wordt verstrekt aan bepaalde minimumeisen te voldoen.
Of de verzekeringsmaatschappijen met deze eisen rekening kunnen
houden bij de dekking die zij bieden, is een belangrijk onderwerp van
overleg.

De huidige MAS-polis is in mijn ogen thans nog niet voldoende tot
ontwikkeling gekomen. In antwoord op de betreffende vraag van de
leden van de CDA-fractie merk ik op dat de betreffende polis onder meer
verbetering behoeft ten aanzien van het verzekerd bedrag en de
dekkingsperiode (in het bijzonder de mogelijkheid dekking te verkrijgen
voor de schade die na de beëindiging van de verzekering aan het licht
komt of geclaimd wordt).

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie naar de
verzekeringsmogelijkheden in het buitenland merk ik het volgende op. In
het algemeen wordt in bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen die in het
buitenland (met name andere Europese landen) worden aangeboden het
risico aansprakelijk te worden gesteld voor geleidelijke milieuschade
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(bijvoorbeeld schade ten gevolge van lekkage) uitgesloten. De milieuver–
ontreiniging moet voortvloeien uit een plotselinge onzekere gebeurtenis,
bijvoorbeeld een explosie. Een belangrijke andere veel voorkomende
beperking betreft de periode gedurende welke dekking wordt verleend.
Veelal wordt slechts gedurende een korte termijn na de beëindiging van
de verzekering dekking verleend, zodat de schade die enige jaren na de
beëindiging aan het licht komt niet is verzekerd. In een aantal landen
(Frankrijk, Italië en Nederland) kan door middel van een pooling-systeem
tevens voor geleidelijke milieuschade dekking worden verkregen.

Het antwoord op de vraag van de leden van de GPV-fractie of op korte
termijn een bevredigende vorm van een milieu-aansprakelijkheidsverze–
kering tot stand zal komen is afhankelijk van de toekomstige ontwikke–
lingen die de verzekerbaarheid beïnvloeden en derhalve moeilijk in te
schatten.

Artikel 21

De leden van de fractie van de PvdA vestigden de aandacht op het feit
dat voorschriften die krachtens onderdeel c blijven gelden, formeel niet
langer als «aan een vergunning verbonden voorschriften» kunnen worden
beschouwd, omdat de vergunning zelf er niet meer is. Deze leden geven
in overweging uitdrukkelijk te bepalen dat deze krachtens onderdeel c
gegeven voorschriften voor de toepassing van de wet worden
beschouwd als aan een vergunning verbonden voorschriften. Ik acht dit
niet per se nodig. Het is heel goed mogelijk om de uitdrukking «aan een
vergunning verbonden» minder beperkt en formeel uit te leggen.
Taalkundig is «verbonden» zelfs in de eerste plaats het voltooid
deelwoord van het werkwoord verbinden, en vallen onder de
omschrijving «(...) verbonden voorschriften» ook de in onderdeel c
bedoelde voorschriften.

Artikel 22

De leden van de PvdA fractie vroegen of de omstandigheid dat
bepaalde EEG-richtlijnen een vierjaarlijkse herziening van de vergunning
vereisen, nog gevolgen heeft voor artikel 22.

Inderdaad heb ik gemeend dit artikel aan te moeten vullen in verband
met bepaalde EEG-richtlijnen. Bij nota van wijzigingen is de mogelijkheid
opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur, ter uitvoering van
onder meer EEG-richtlijnen, gevallen worden aangewezen waarin de
vergunning aan een bepaalde termijn moet worden gebonden. Daarbij
kan worden afgeweken van de termijnen die genoemd staan in het eerste
en tweede lid van artikel 22.

Artikel 23

Het opnemen in dit artikel van een zelfde soort bepaling als in artikel
30, derde en vierde lid, ligt naar mijn oordeel niet erg voor de hand. Het
zijn niet de oprichtingshandelingen die milieuschade veroorzaken, maar
het in werking hebben van een inrichting. Daarop ziet artikel 30 dan ook.
Overigens ligt dit voor artikel 29 anders; kortheidshalve verwijs ik naar
de behandeling van dat artikel hierna.

Artikel 24

De leden van de fractie van het CDA herhaalden de vraag die de leden
van de fractie van het GPV in het voorlopig verslag hadden gesteld of het
niet mogelijk zou moeten zijn om te kunnen volstaan met een melding
eenmaal per jaar achteraf. In de memorie van antwoord heb ik reeds
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uitvoerig betoogd waarom het mijns inziens nodig is dat veranderingen
van te voren gemeld worden. De stelling dat het risico dat niet met de
wijziging wordt ingestemd voor het bedrijf komt, doet daar niet aan af;
van groter belang dan het risico voor het bedrijf is immers de
bescherming van het milieu!

De vrees van de leden van de fractie van D66 dat het bevoegd gezag
en de adviseurs overspoeld zullen worden door meldingen waardoor een
vorm van formele gedoogsituaties zou kunnen ontstaan, deel ik niet. Het
feit dat elke verandering éèn maand van tevoren gemeld moet worden
stelt het bevoegd gezag juist in staat om op basis van de verstrekte
gegevens te beoordelen of sprake is van een wijziging als bedoeld in
artikel 24 en biedt de mogelijkheid tot planning van het toezicht;
hierdoor kunnen «gedoogsituaties» juist worden voorkomen.

De leden van de fracties van het CDA en van D66 stelden enkele
vragen over de reikwijdte van de meldingsplicht van artikel 24.

Ingaand op de vraag van de CDA-fractie hoe de regering in dit kader
denkt om te gaan met mobiele installaties, zou ik deze leden in de eerste
plaats willen verwijzen naar hetgeen ik hierover in de memorie van
antwoord (blz. 42) al heb gezegd. Daar heb ik uiteen gezet dat mobiele
installaties soms deel uitmaken van een inrichting, en in andere gevallen
zelf een, al dan niet vergunningplichtige, inrichting zijn. Wat nu de
meldingsplicht van artikel 24 betreft: in zijn algemeenheid kan niet
worden aangegeven of het verplaatsen van een mobiele installatie onder
de meldingsplicht van artikel 24 valt. Dit hangt, behalve van de feitelijke
situatie ter plaatse, vooral af van de vraag of aan de criteria van artikel
24 wordt voldaan. De concrete vraag die in ieder afzonderlijk geval
gesteld moet worden, is dus of het verplaatsen van de mobiele installatie
kan worden aangemerkt als «een wijziging van de inrichting of van de
werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aange–
nomen dat zij geen gevolgen (heeft) voor de aard en omvang, dan wel
uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen
voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt».

Deze leden wezen verder op «situaties waarin wijzigingen in het
produktieproces - en daarmee de installatie - elkaar vrij snel opvolgen
omdat dit inhaerent is aan het bedrijf» en aan «bedrijven die voor hun
grondstofvoorziening van de markt afhankelijk zijn en op de kwaliteit van
deze grondstof hun produktieproces aanpassen». Ook de vraag of wijzi–
gingen in het produktieproces vallen onder de meldingsplicht van artikel
24 moet getoetst worden aan de hierboven geciteerde criteria. Leidt de
wijziging niet tot wijzigingen in de aard van de milieugevolgen en
uitsluitend tot gunstige gevolgen voor de omvang van die gevolgen, dan
kan volstaan worden met een melding. Voldoet de wijziging hier niet aan,
dan is zij dus vergunningplichtig. De veronderstelling van de leden van
de CDA-fractie, dat bij doelvoorschriften in dit soort gevallen (wijziging
van produktieproces) van melding kan worden afgezien omdat dan
«alleen de middelen waarvan de inrichting zich bedient wijzigen maar
niet de milieugevolgen» en dus de «vergunningvoorwaarden niet worden
geraakt», is niet juist. Die veronderstelling berust kennelijk op de
gedachte dat een wijziging van de inrichting of van de werking daarvan
alleen onder de reikwijdte van de meldings– of vergunningplicht valt
wanneer zij gevolgen heeft voor de vergunningvoorschriften. Bij een
vergunning met uitsluitend doelvoorschriften zou men dus - in deze
gedachtengang - niet snel spreken van een «wijziging van de inrichting
of van de werking daarvan» omdat die voorschriften weinig of niets
zeggen over die inrichting zelf (het produktieproces) maar alleen over de
gevolgen (emissies). Een dergelijke wijziging zou dan - mits geen
gevolgen hebbend voor het milieu - niet gemeld behoeven te worden. Dit
is echter niet het systeem, noch de bedoeling van de wet. In het systeem
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van de wet is iedere wijziging in beginsel hetzij vergunningplichtig, hetzij
meldingsplichtig, afhankelijk van de vraag welke gevolgen de wijziging
heeft voor het milieu en dus los van de vraag of de voorschriften als doel
of als middelvoorschriften zijn geformuleerd. Dit neemt niet weg dat er
gevallen kunnen zijn waarin het voor de hand ligt dat in de vergunning al
rekening is gehouden met voorzienbare, periodiek terugkerende wijzi–
gingen in het produktieproces zoals bij de gevallen genoemd door de
leden van de CDA-fractie.

Door de leden van de fractie van D66 werd voorts gevraagd of «er
sprake is van een oorzaak vallend onder artikel 24, eerste lid, indien «de
produktie in een inrichting toeneemt, maar de emissies per eenheid
produkt zodanig dalen dat de totale emissie constant blijft en de vergun–
ningsvoorschriften alleen doelvoorschriften voor de totale emissies
bepalen». In het verlengde van mijn antwoorden op de vragen van de
fractie van het CDA, merk ik op dat ook hier alleen de criteria van artikel
24 bepalend zijn. Indien in het gegeven voorbeeld behalve de omvang
ook de aard van de gevolgen voor het milieu gelijk blijft, kan inderdaad
met een melding op grond van artikel 24 worden volstaan. Voor de vraag
of onder artikel 24 ook valt «de mate van benutting van de produktieca–
paciteit binnen de vergunningvoorschriften» verwijs ik kortheidshalve
naar mijn antwoord op soortgelijke vragen van de fractie van het CDA
Daarin is ook ingegaan op de vraag in hoeverre de formulering van de
voorschriften invloed heeft op de reikwijdte van de meldingsplicht.

Aan het niet reageren binnen één maand door het bevoegd gezag op
een melding die voldoet aan artikel 24, eerste lid, zijn geen rechtsge–
volgen verbonden, zoals de leden van de fractie van D66 veronder–
stelden. Uit artikel 24 volgt dat een vergunning ook geldt voor milieu–
neutrale of milieu-gunstige veranderingen, mits wordt voldaan aan een
aantal voorwaarden. Het rechtsgevolg vloeit derhalve rechtstreeks voort
uit de wet en is niet afhankelijk van een reactie op de melding.

Artikel 25

Beperking van vergunningverlening tot natuurlijke personen verdraagt
zich niet met ons rechtsstelsel, waarin aan rechtspersonen gelijke
rechten tot het uitoefenen van een bedrijf worden toegekend als aan
natuurlijke personen. In geval een rechtspersoon een afvalverwijderings–
inrichting beheert, is het dus zaak voor het bevoegd gezag om, indien
blijkt dat daar dingen gebeuren die uit een oogpunt van goed milieu–
beheer ongewenst zijn, uit te zoeken waaraan dat ligt. Als het om een
structureel verkeerde inzet blijkt te gaan, kan met de geëigende handha–
vingsmiddelen worden opgetreden, ook als de oorzaak een overneming
of een wisseling van personen in de organisatie blijkt te zijn.

Artikel 26a

De leden van de fracties van de PvdA, het CDA en de SGP gingen
nader in op het begrip «regelmatig» in dit artikel.

In antwoord hierop zou ik allereerst willen opmerken dat de betekenis
daarvan naar mijn gevoel duidelijk genoeg is. Dat «penodiek» in dit
verband een grote verbetering zou betekenen, betwijfel ik. De betekenis
van beide begrippen ligt weinig uiteen, hetgeen al kan worden afgeleid
uit het feit dat de «dikke» Van Dale voor «periodiek» als eerste betekenis
geeft: «op regelmatige tijden terugkerend».

Ik voel er niet zoveel voor, in de wet een vaste termijn aan te geven,
zoals de leden van de PvdA-fractie suggereerden. Een dergelijke termijn
wordt al snel de norm waarnaar zich de praktijk gaat richten, terwijl in
bepaalde gevallen een hogere frequentie aangewezen kan zijn. Een
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betere aanpak lijkt mij - dit in het bijzonder ook in antwoord op de vraag
van de leden van de fractie van het CDA - dat, waar dit mogelijk is, voor
categorieën van inrichtingen bepaalde maximum-termijnen worden
voorgeschreven. Hiervoor biedt de algemene maatregel van bestuur,
waarvoor het derde lid de basis biedt, de ruimte.

Het «periodiek bezien» van de vergunning kan er toe leiden dat
voorschriften of beperkingen worden aangescherpt. Dit is een logische
consequentie, zonder welke immers de verplichting tot «nader bezien»
tamelijk zinloos zou zijn. De leden van de SGP uitten in dit verband hun
zorg over het binnen korte tijd wijzigen van de vergunning. Niemand -
ook ik niet - streeft naar het voortdurend wijzigen van vergunningen.
Gezien de criteria die zijn geformuleerd in het tweede lid van artikel 26a,
is ook niet aannemelijk dat ondernemers geconfronteerd zullen worden
met frequente, onverwachte wijzigingen van hun vergunning. Aan de
andere kant: als het nodig is, dan moet het ook gebeuren, dat is wel de
betekenis van artikel 26a.

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich nog af of de Commissie
tevreden is met de voorgestelde implementatie van Richtlijn 84/360. In
het licht van de opmerkingen die de aanleiding waren voor het opnemen
van dit artikel, neem ik aan dat de wensen van de Commissie ten aanzien
van de uitvoering van de Richtlijn op dit punt thans zijn vervuld.

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van het CDA
waarom artikel 26a niet is opgenomen in artikel 27, merk ik op dat laatst–
genoemd artikel dan wel erg lang en daardoor vrijwel onleesbaar zou
worden. Daarnaast meen ik dat ook op inhoudelijke gronden voor deze
materie een zelfstandig artikel passender is. Het gaat hier om een
verplichting van het bevoegd gezag, de vergunning regelmatig te bezien
met het oog op de in het eerste lid genoemde aspecten. Dit in combi–
natie met de verplichting tot aanpassing van de vergunning in het tweede
lid, vormt de kern van een nieuwe verplichting van het bevoegd gezag. In
het derde lid wordt nog de basis gelegd voor uitwerking bij algemene
maatregel van bestuur. Deze materie kan dus niet als onderdeel van
artikel 27 worden beschouwd.

Het opnemen van de amvb's krachtens het derde lid onder de regeling
van artikel 80b lijkt mij niet direct nodig. Zij zullen vooral dienen ter
uitvoering van EG-verplichtingen tot het «bijhouden» van vergunningen.
Veel beleidsvrijheid waarover insprekers zich zouden kunnen uitspreken,
zal er dan ook niet zijn.

De leden van de fractie van D66 informeerden naar de betekenis van
artikel 16, derde lid, tweede volzin, voor de toepassing van artikel 26a,
eerste lid. Het ligt - zoals genoemde leden veronderstelden - inderdaad
in de rede dat het bevoegd gezag bij de uitvoering van de in artikel 26a,
eerste lid, opgenomen opdracht het beginsel van artikel 16, derde lid,
tweede volzin, betrekt. Zo zal in het kader van de beoordeling van de
toereikendheid van de voorschriften tegen het licht van de technische
mogelijkheden moeten worden onderzocht of de best beschikbare
technieken van bijvoorbeeld vijf jaar geleden nog steeds de best
beschikbare technieken zijn, of dat wellicht vijf jaar geleden het
toepassen van de best beschikbare technieken redelijkerwijs niet kon
worden gevergd, maar nu wel.

De leden van de fractie van de SGP vroegen of het bevoegd gezag niet
per definitie ook bij het verlenen van de vergunning de best beschikbare
technieken moet voorschrijven. Aanleiding voor hun vraag was het feit
dat dit, naar hun oordeel, in tegenstelling tot artikel 26a, in artikel 17,
tweede lid, niet wordt voorgeschreven.
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In antwoord hierop merk ik op dat het bevoegd gezag ook bij de
vergunningverlening van de best beschikbare technieken moet uitgaan.
Dit is bepaald in het derde lid van artikel 16, zoals dit is aangevuld bij de
eerste nota van wijzigingen.

Wat het kostenaspect betreft, merk ik op dat dit een rol kan spelen bij
het bepalen wat moet worden verstaan onder de best beschikbare
technieken. Het gaat hierbij om de beste milieuvoorzieningen die redelij–
kerwijs kunnen worden geëist en dit «redelijkerwijs» wordt mede bepaald
door de kosten. In hoeverre dit het geval is en tot hoever men hierbij kan
gaan, hangt van de omstandigheden van het concrete geval af.

In antwoord op de vraag van de leden van de SGP-fractie, of derden–
belanghebbenden aanscherping van de voorschriften kunnen afdwingen
merk ik het volgende op. Bij de aanscherping van voorschriften op grond
van artikel 26a, tweede lid, gaat het om een verplichting van het bevoegd
gezag die nauw samenhangt met de verplichting tot het regelmatig
bezien, die is vervat in het eerste lid van dat artikel. Het is naar
aanleiding van dit bezien aan de hand van de criteria die hiervoor in het
artikel zijn geformuleerd, van de gehele vergunning, dat het bevoegd
gezag tot de conclusie kan komen dat aanscherping op een of meer
punten noodzakelijk is. Wat de positie van derden belanghebbenden
betreft: het is niet zo dat deze in het voorstel expliciet de bevoegdheid
hebben gekregen, geheel in het algemeen om «aanscherping van de
vergunning» te vragen. Wel kunnen derden-belanghebbenden, indien zij
menen dat de vergunning op een bepaald punt moet worden gewijzigd,
op grond van artikel 27, tweede lid, het bevoegd gezag verzoeken de
vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te wijzigen.

Artikel 29

Mede uit een oogpunt van handhaafbaarheid moet het door de leden
van de fractie van het CDA gesignaleerde probleem van het «opvullen»
van stallen naar mijn mening in deze zin niet via het milieubeleid worden
opgelost. Een wijziging van het wetsvoorstel biedt hier geen toereikende
oplossing.

Van het opnemen van bepalingen als die van artikel 30, derde en
vierde lid, is aanvankelijk afgezien, omdat een vergunning ingevolge
artikel 29 alleen kan worden ingetrokken als dat voor het milieu geen
kwaad kan. Daarbij is over het hoofd gezien dat de inrichting al geruime
tijd in werking kan zijn geweest en dat om de mogelijke nadelige
gevolgen daarvan voor het milieu te kunnen aanpakken, voorzieningen als
die van het derde en vierde lid van artikel 30 gewenst kunnen zijn. Bij de
nota van wijzigingen zijn deze bepalingen daarom ook in artikel 29
opgenomen.

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de ruimte die het
bevoegd gezag heeft om al dan niet gebruik te maken van de in artikel
29, eerste lid, onder b, gegeven bevoegdheid tot intrekking van de
vergunning indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met
gebruikmaking van de vergunning. De beleidsruimte die het bevoegd
gezag heeft is niet begrensd door de tekst van het artikel. In de aanhef
van artikel 29 wordt zonder nadere voorwaarden, voor een aantal
gevallen, de mogelijkheid van intrekking van de vergunning aan het
bevoegd gezag ter beschikking gesteld. Daarbij ligt het voor de hand dat
het bevoegd gezag naar redelijkheid en billijkheid van de hier geboden
mogelijkheden gebruik zal maken. In aansluiting hierop kan worden
opgemerkt, de leden van de fractie van het CDA vroegen hiernaar, dat
het niet voor de hand ligt dat in het door hen geschetste geval van een
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inrichting die door een calamiteit verloren gaat, zonder meer tot
intrekking van de vergunning zal worden overgegaan. Hier tekent zich
juist het positieve verschil af met de bestaande situatie waarin de
vergunning automatisch vervalt indien de inrichting verloren gaat. In dat
geval is er geen beleidsruimte voor het bevoegd gezag en komen
redelijkheid en billijkheid niet aan de orde, bij toepasselijkheid van artikel
29 zal dit wel het geval kunnen zijn.

Artikel 31

De leden van de fractie van de PvdA spraken nogmaals het voorkeur
uit om de provincies een aanwijzingsbevoegdheid ten opzichte van
gemeentelijke vergunningen te geven. Conform het betoog in de
memorie van antwoord wil ik hier echter vooralsnog van afzien. Als in de
praktijk blijkt aan een dergelijke bevoegdheid behoefte te bestaan, kan
de introductie ervan worden heroverwogen.

Anders dan de leden van de PvdA-fractie waren de leden van de fractie
van de VVD nog niet overtuigd van de wenselijkheid en noodzaak van de
aanwijzingsbevoegdheid. Zij verzochten om meer duidelijkheid over de
gevallen waarin van de bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt.
Genoemde leden vroegen zich tenslotte af of de aanwijzingsbevoegdheid
met het oog op het decentralisatiestreven niet beter kan vervallen. Het
opnemen van de aanwijzingsbevoegdheid is echter juist gebaseerd op de
gedachte, dat in ons gedecentraliseerde stelsel van vergunningverlening
een dergelijk ingrijpen soms nodig kan zijn om impasses, die een
slagvaardig overheidsbeleid kunnen belemmeren, te doorbreken. Daarbij
is steeds uitgangspunt dat van een dergelijke ingrijpende bevoegdheid
slechts terughoudend gebruik kan worden gemaakt. Om die reden moet
ook de Staten-Generaal (zie artikel 31, tweede lid) over het voornemen
tot het geven van een aanwijzing worden geïnformeerd.

De leden van de fractie van het GPV waren door de memorie van
antwoord nog niet tevreden met betrekking tot artikel 31. Zij achtten het
zuiverder de aanwijzingsbevoegdheid te beperken tot situaties waarbij
het milieubelang in het geding is. Voor situaties waarbij het algemeen
belang, anders dan het milieubelang, in het geding zou zijn leek hen het
schorsings– en vernietigingsrecht van de Kroon voldoende. Conform mijn
betoog in de memorie van antwoord (blz. 13) zou ik echter willen
volhouden dat ook andere belangen dan het milieubelang onder omstan–
digheden kunnen noodzaken tot het geven van een aanwijzing.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen de regering te reageren
op de mening van het IPO dat de beroepsgang bij de aanwijzing door het
Rijk onvoldoende is geregeld, voor zover het bevoegd gezag bezwaren
daartegen heeft.

De bezwaren van het IPO waaraan deze leden refereerden, lijken
vooral gelegen in de veronderstelling van het IPO, dat de regeling van
artikel 42c, tweede lid, mee zou brengen dat het bevoegd gezag behalve
tegen de aanwijzing, ook beroep zou moeten aantekenen tegen de eigen
beschikking. Deze conclusie vloeit echter niet voort uit de genoemde
bepaling. Die bepaling zegt alleen iets over het tijdstip waarop het
beroep tegen de aanwijzing mag worden ingesteld. Dit mag pas nadat de
beschikking is gegeven. Hiervoor is gekozen om een doorkruising van de
afhandeling van de aanvraag (door een beroepsprocedure tegen de
aanwijzing), te voorkomen. Het betekent niet dat het bevoegd gezag nu
ook tegen de eigen beschikking beroep moet aantekenen. Het is aan de
rechter om te bepalen wat de gevolgen zijn van een eventuele gegrond–
verklaring van het beroep tegen de aanwijzing. Het is hierbij uiteraard
mogelijk dat bepaalde gevolgen van de beschikking niet in stand kunnen
blijven.
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Artikel 37a

De leden van de PvdA-fractie vonden los van hun fundamentele
bezwaren tegen de verklaring van geen bezwaar-constructie de regeling
van geschillen onvoldoende.

Zij stelden in dit verband: «In geval het college van gedeputeerde
staten de door de minister aangegeven voorschriften strijdig achten met
het belang van de bescherming van het milieu zou het slechts de
vergunning mogen weigeren». De regeling van artikel 37a is aldus dat de
minister bij de verklaring van geen bezwaar kan bepalen dat de
vergunning onder bepaalde beperkingen moet worden verleend of dat
aan de vergunning bepaalde voorschriften moeten worden verbonden.
Deze voorschriften en beperkingen kunnen slechts betrekking hebben op
de doelmatige verwijdering van de betrokken afvalstoffen. Indien de
minister gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid, moeten de
betreffende voorschriften en beperkingen door het bevoegd gezag aan
de vergunning worden verbonden. Dit is met zoveel woorden bepaald in
artikel 37a, vierde lid, laatste volzin. Het is dus niet zo dat aan het
bevoegd gezag hier nog beoordelingsvrijheid is gelaten.

Wel kan het bevoegd gezag de vergunning weigeren als het van
oordeel is dat de afgegeven verklaring van geen bezwaar in verband met
de consequenties daarvan voor de overige gevolgen die de inrichting
voor het milieu heeft, zou leiden tot een vergunning die in strijd is met
het belang van de bescherming van het milieu (zie de memorie van
toelichting, blz. 86).

Artikel 37d

De ongelukkige typografische indeling van het eerste lid is hersteld bij
nota van verbetering (21 087 nr. 9).

Artikel 38

Zoals in de memorie van antwoord al is gesteld, zou ik graag aan de
wens van de leden van de fractie van de PvdA tegemoetkomen door een
meer concrete omschrijving van de omstandigheden waarin van de in dit
artikel gegeven bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. Voor wat de
reikwijdte betreft is in die memorie al aangegeven dat ik daarvoor geen
mogelijkheden zie. Deze leden gaven niet aan of en zo welke oplossing
zij hier voorstaan, maar herhaalden slechts hun opvatting.

De suggestie die deze leden doen voor een omschrijving van een
criterium voor de gevallen waarin van de bevoegdheid tot het stellen van
algemene regels gebruik moet worden gemaakt, lijkt mij geen
meerwaarde te bevatten. De suggestie miskent naar mijn oordeel de
algemene opdracht aan de wetgever - ook voor gedelegeerde wetgeving
- zijn bevoegdheden te gebruiken als dat doelmatig is, en ze niet te
gebruiken als dat niet doelmatig is. Het uitdrukkelijk formuleren van die
opdracht op een of een beperkt aantal plaatsen zou de indruk kunnen
wekken dat zij voor bevoegdheden waarbij zij niet uitdrukkelijk is
vermeld, ook niet zou gelden. Dat ware te voorkomen.

Voor wat de eis van een dekkend pakket van maatregelen betreft, is
het gesuggereerde criterium enerzijds overbodig en anderzijds te
beperkt. In de opzet van de bepaling is begrepen dat van de
bevoegdheid, voor zover die ten aanzien van inrichtingen in hun geheel
wordt uitgeoefend, alleen gebruik kan worden gemaakt, indien het
voorschriftenpakket voor het tegengaan van de totale door de betrokken
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inrichtingen veroorzaakte milieubelasting voldoende is. Zou dat niet zo
zijn, dan zou immers de vergunningplicht voor het niet gedekte deel in
stand moeten blijven. In dat opzicht bestaat aan het voorgestelde
criterium dus geen behoefte. Als de bevoegdheid alleen zou mogen
worden gebruikt ten aanzien van categorieën van «complete» inrich–
tingen, zou de mogelijkheid komen te ontbreken om voor onderdelen of
specifieke aspecten van inrichtingen algemene regels vast te stellen. Dat
zou betekenen dat besluiten als het huidige Besluit opslag propaan
Hinderwet of het Besluit opslag vuurwerk Hinderwet niet meer mogelijk
zijn. Dat zou bijzonder jammer zijn, omdat die besluiten voor de praktijk
zeer bruikbaar zijn gebleken. In deze zin is het voorgestelde criterium te
beperkt.

In het vorenstaande komt mijn bezwaar tegen een te strenge hantering
van de één-amvb-gedachte, die mij overigens zoals ik in de memorie van
antwoord aangaf, wel aanspreekt, al tot uiting. Een zorgvuldige
toepassing van de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels
krachtens de betrokken bepalingen voldoet hier beter dan een te
stringent wettelijk onderscheid tussen de gevallen waarin bepaalde
bevoegdheden wel of niet mogen worden gebruikt.

Bij het verzoek van de leden van de fractie van de PvdA om punts–
gewijs te bespreken waarom de elementen van artikel 13 bij de toetsing
van amvb's geen rol kunnen spelen, is waarschijnlijk sprake van een
misverstand. Zoals op blz. 87 van de memorie van toelichting is aange–
geven zullen de elementen van artikel 13, eerste lid, waar mogelijk
worden betrokken bij het opstellen van een amvb op grond van de
artikelen 38 en verder. In de praktijk zal dit evenwel niet altijd goed
mogelijk zijn, hetgeen met de volgende voorbeelden kan worden geïllus–
treerd:

- «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»: dit is afhan–
kelijk van de concrete situatie, waardoor het niet mogelijk is hiermee
rekening te houden;

- «de voor het betrokken gebied met betrekking tot het milieubeleid
geldende plannen»: de meeste plannen worden per provincie vastge–
steld;

- «gegronde vrees, dat de vergunninghouder krachtens deze wet voor
hem geldende voorschriften niet zal naleven»: de beoordeling van
gegronde vrees impliceert een beoordeling van de vergunninghouder.

Om deze praktische reden is er van afgezien artikel 13 van overeen–
komstige toepassing te verklaren.

Artikel 38b

De leden van de fractie van de PvdA herhaalden hun bezwaren tegen
dit artikel. Het is echter niet duideiijk welke elementen in mijn
weerlegging van hun bezwaren zij onvoldoende overtuigend vinden. Een
aanvulling op de eerder gegeven beantwoording is derhalve moeilijk. In
het voetspoor van wat hiervoor is gezegd over de mogelijkheden van
artikel 38, blijf ik van mening dat de flexibiliteit van het instrumentarium
niet onnodig moet worden beperkt. Daarom dient naar mijn oordeel deze
bepaling te worden gehandhaafd.

Artikel 38c

De leden van de fractie van de PvdA stelden voor om artikel 38c te
schrappen in verband met de aangekondigde afzonderlijke machti–
gingswet. Ik ben echter van mening dat artikel 38c van het onderhavige
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wetsvoorstel gehandhaafd moet blijven, aangezien hiervan dan reeds
vanaf 1 januari 1992 - de beoogde datum van inwerkingtreding - gebruik
kan worden gemaakt. Op het moment dat mogelijk een meer algemene
machtigingsconstructie van kracht wordt, zal de noodzaak van artikel 38c
opnieuw kunnen worden overwogen. Bij gebruikmakmg van deze
bevoegdheid zal de Tweede Kamer uiteraard vroegtijdig de besluit–
vorming worden betrokken, conform eerder gemaakte afspraken in het
overleg met de vaste Commissie voor milieubeheer op 17 oktober 1990.
Een dergelijke afspraak lijkt mij zinvoller dan het onder de
amvb-procedure van artikel 80b brengen van de betrokken ministeriële
regelingen - een dergelijke wijziging zou zijn doel ver voorbij schieten en
ook onvoldoende waarborgen dat de Kamer in het stadium van voorbe–
reiding van de regeling reeds wordt betrokken.

Artikel 39a

Hetgeen eerder bij de artikelen 38 en 38b is gesteld over de flexibiliteit
van het instrumentarium, geldt ook voor de opmerkingen van de leden
van de PvdA-fractie over dit artikel. Ook hier zie ik de oplossing van de
inderdaad mogelijke problemen meer in een zorgvuldige wetgevingsvoor–
bereiding dan in een te strikte scheiding op wetsniveau van regelingsbe–
voegdheden.

Artikel 40

In verband met de vertraging die de herziening van de Ontgrondin–
genwet heeft opgelopen vroegen de leden van de PvdA de vergunning
van deze wet ook onder de procedure van de Wet milieubeheer te
brengen. Zoals in de memorie van antwoord (blz. 77) is opgemerkt kiest
de regering er evenwel op grond van praktisch argumenten voor het van
toepassing verklaren van de procedures van de Wet milieubeheer voor
de ontgrondingsvergunning uit te werken bij de herziening van de
Ontgrondingenwet, en niet in te brengen in het onderhavige
wetsvoorstel.

Voorts merkten de leden van de PvdA-fractie op dat het betoog van de
regering, dat de vergunning– en ontheffingstelsels van de Bestrijdings–
middelenwet, de Boswet, de Mijnwet continentaal plat, de Lucht–
vaartwet, de Natuurbeschermingswet en de Meststoffenwet niet onder
de procedure van de Wet milieubeheer worden gebracht omdat deze
wetten meer dan alleen het milieubelang beogen te dienen, niet
consistent is. Ook voor de Mijnwet, de Destructiewet, de Kernenergiewet
en Ontgrondingenwet geldt immers dat meer dan alleen het milieubelang
wordt gediend. Zij vroegen de regering nader in te gaan op de afzonder–
lijke vergunningstelsels in de eerstgenoemde wetten, aan te geven welke
procedurebepalingen daarvoor thans gelden en welke verschillen zouden
optreden indien de qua procedure meest nabij gelegen afdeling van
hoofdstuk 4 van toepassing zou worden.

Bij de totstandkoming van de Wabm hebben verschillende argumenten
een rol gespeeld om de vergunningstelsels van bepaalde wetten al dan
niet onder de procedure van de Wabm te brengen. Naast de vraag of een
wet meer dan alleen het milieubelang beoogt te regelen, is daarbij ook
van groot belang geweest de behoefte van de praktijk aan een procedure
zoals die van de Wabm. Bij de genoemde wetten is blijkbaar geen sprake
geweest van een dergelijke behoefte. Niettemin is hieronder het door de
leden van de PvdA-fractie bedoelde overzicht weergegeven; daarbij zijn
de vergunning– en ontheffingstelsels die zijn genoemd in de bijlage bij
het wetsvoorstel Milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen tot
uitgangspunt genomen. Er kan worden aangetekend dat uit het overzicht
mijns inziens eenvoudig kan worden afgeleid wat de verschillen zijn
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tussen de van toepassing zijnde procedures en die van hoofdstuk 4 van
de Wet milieubeheer, zodat ik het niet nodig heb geacht deze verschillen
expliciet te beschrijven. Tenslotte wil ik er op wijzen dat ook deze wetten
op dit punt zullen worden gewijzigd naar aanleiding van de Algemene
wet bestuursrecht.

de Bestrijdingsmiddelenwet:
Artikel 2 bevat het verbod om een bestrijdingsmiddel dat niet is toege–

laten te verkopen, voorhanden of in voorraad te hebben of te gebruiken.
Ingevolge artikel 4 beslist de minister op een aanvraag om toelating van
een bestrijdingsmiddel. In de Beschikking toelating bestrijdingsmiddelen
heeft de minister regels gesteld omtrent indiening van de aanvraag en de
wijze van behandeling ervan. Tenslotte bepaalt artikel 6 van de wet dat
van een toelating mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

de Boswet
In de bijlage bij het wetsvoorstel Milieubeleidsplanning en milieukwali–

teitseisen is genoemd de beslissing als bedoeld in artikel 16 van de
Boswet. Deze beslissing betreft onder meer de weigering van een
ontheffing van een verbod tot vellen van een houtopstand krachtens een
provinciale of gemeentelijke verordening. De voor deze ontheffing te
volgen procedure zal in de betreffende verordening zijn opgenomen.

de Mijnwet continentaal plat:
Ingevolge artikel 26 kunnen met betrekking tot het instellen van

verkennings– of opsporingsonderzoek en het winnen van delfstoffen bij
amvb voorschriften worden vastgesteld onder meer ten behoeve van het
instandhouden van de levende rijkdommen van de zee en ter voorkoming
van verontreiniging van de zee of van de zeebodem of de ondergrond
daarvan. In deze voorschrifen kan worden bepaald dat ten aanzien
daarvan vergunning of ontheffing kan worden verleend. Voor het
verlenen hiervan geeft de wet geen regels.

de Luchtvaartwet
In de bijlage bij het wetsvoorstel Milieubeleidsplanning en milieukwali–

teitseisen zijn geen vergunning– of ontheffingstelsels op grond van deze
wet opgenomen.

de Natuurbeschermingswet:
Ingevolge artikel 12 is een vergunning van de minister vereist voor

handelingen die schadelijk zijn voor een beschermd natuurmonument.
Artikel 13 bevat een aantal procedurele bepalingen voor de beslissing op
een verzoek om vergunning.

Ingevolge artikel 25 kan door of vanwege de minister ontheffing
worden verleend van de in de artikelen 23 en 24 opgenomen verbodsbe–
palingen met betrekking tot beschermde plant– en diersoorten. Voor het
verlenen van de ontheffing is geen procedure opgenomen.

de Meststoffenwet.
In de bijlage bij het wetsvoorstel Milieubeleidsplanning en milieukwali–

teitseisen is genoemd een beslissing met betrekking tot een vrijstelling of
een ontheffing van hetgeen bij of krachtens een amvb op grond van
artikel 2, 4, 5, 9, 17 of 19, is bepaald. Blijkens artikel 18 van de wet kan
de minister regels stellen omtrent het indienen van aanvragen voor
ontheffingen en de wijze van behandeling van die aanvragen.
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Artikel 42c

De leden van de fractie van de VVD gaven uiting aan hun funda–
mentele bezwaren tegen het ontbreken van een afzonderlijk beroep
tegen de aanwijzing en de verklaring van geen bezwaar. Op deze proble–
matiek ben ik in paragraaf 2.2.1 van deze nota reeds ingegaan.
Kortheidshalve moge ik deze leden daarnaar verwijzen.

FF

Artikel 61 aa

De leden van de fractie van de PvdA waren het op zichzelf eens met
het voorstel om geen schadevergoeding te verbinden aan de algemene
regels ex artikel 38, 39 en 39a. Zij waren van oordeel dat schadever–
goeding niet past bij algemene regels. In dat verband vroegen genoemde
leden om een meer inhoudelijke motivering van de regering, mede gelet
op het feit dat artikel 61 ab voor andere algemene regels wel schadever–
goeding mogelijk maakt. Voorts vroegen zij nader aan te geven welke
wetgeving wordt overwogen met betrekking tot schadevergoedingen in
verband met het rapport van de Algemene Rekenkamer ter zake.

Met de leden van de fractie van de PvdA ben ik van mening dat bij
regels van algemene aard het toekennen van schadevergoedingen in
beginsel niet in de rede ligt. Dit uitgangspunt zal nader worden uitge–
werkt in een brief die op korte termijn aan de Tweede Kamer zal worden
gezonden en waarin in algemene zin zal worden ingegaan op de schade–
vergoedingsproblematiek in het milieubeleid en de wetgeving ter zake.
Bij deze brief zal de herziene circulaire schadevergoedingen gevoegd
worden, die een zeer terughoudende toepassing van schadevergoe–
dingen moet bevorderen.

GG

In antwoord op de betreffende vraag van de leden van Groen Links
merk ik op dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de interne en
de externe milieu-audit. De interne audit zal op vrijwillige basis in
opdracht van een bedrijf kunnen geschieden met het oog op het functio–
neren van het milieuzorgsysteem. De externe audit, opgelegd of uitge–
voerd door de overheid zal met name geschieden als er gerede twijfel is
over de naleving van de vergunningvoorschriften. In feite kan er dan
sprake zijn van een (onderdeel van een) handhavingsactie.

Indien een oordeel over het functioneren van een milieuzorgsysteem
nodig is voor de overheid, dan kan dit wellicht (in de toekomst) worden
verkregen via normalisatie en certificering van milieuzorgsystemen,
waarbij het systeem door een erkend onafhankelijk bureau wordt
getoetst.

Artikel 63

Naar aanleiding van het advies van de Crmh vroegen de leden van de
fractie van de SGP of de regering de opvatting deelt dat van een impera–
tieve formulering van de handhavingsbepalingen een signaalwerking kan
uitgaan, en of de regering bereid is de handhavingsbepalingen een
imperatief karakter te geven.

In het kader van de nadere standpuntbepaling inzake gedogen die zal
plaatsvinden naar aanleiding van het overleg met de andere overheden
zal ook aandacht worden besteed aan de vraag of handhaving van de
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milieuwetgeving een imperatief karakter zou moeten hebben, bijvoor–
beeld door wijziging of aanvullmg van artikel 63. De suggestie van deze
leden van de fractie van D66 om artikel 63 aan te vullen met een
handhavmgsplicht voor situaties waarin sprake is van gevaar, schade of
hinder buiten de inrichting behoudens overmachts– en overgangssi–
tuaties, zal bij het overleg met de andere overheden worden betrokken.
Zoals eerder in deze nota is opgemerkt (paragraaf 1.1.) zal de Kamer
hierover... nader worden geïnformeerd.

Artikel 64

Dit artikel bedoelt op wetsniveau de noodzaak vast te leggen van
coordmatie van beleid en werkzaamheden van de met handhaving
belaste instanties. Die noodzaak wordt op de betrokken overheidsniveaus
overigens al geruime tijd onderkend. Kortheidshalve verwijs ik naar de
hierop betrekkmg hebbende stukken die ik eerder aan de Kamer heb
gezonden: Kamerstukken II, 21 137, nrs. 20-21 (NMP-plus), bijlage 1,
onder 4, nr. 46 en nr. 70. Daaruit moge blijken dat aan dit onderwerp
door de betrokken overheidsinstanties ruime aandacht wordt
geschonksn. De uitvoering van de bepaling loopt als het ware op de
bepaling zelf vooruit.

Het artikel houdt een opdracht tot het voeren van overleg in voor alle
bij de handhaving betrokken overheidsorganen, dus ook voor die organen
die met strafrechtelijke handhaving zijn belast. Uit de hierboven aange–
haalde stukken blijkt dat bij het overleg over het tot stand brengen van
adequate coördinatiestructuren ook de laatstbedoelde organen zijn
betrokken.

Artikel 65

Het is niet de bedoeling van dit artikel de minister de bevoegdheid te
geven in te grijpen in de bevoegdheden van andere met toezicht op de
naleving belaste organen tot het aanwijzen van ambtenaren die dat
toezicht daadwerkelijk zullen uitoefenen. Die andere organen krijgen in
het derde lid een «eigen» bevoegdheid tot aanwijzing van toezichthou–
dende ambtenaren. Het in artikel 64 voorgeschreven overleg dient er
mede toe op het punt van de inzet van de verschillende toezichthouders
de nodige ordening aan te brengen.

LL

Artikel 80b

De leden van de fractie van de PvdA vroegen welke zelfstandige
betekenis het voorgestelde artikel 80b toekomt in het licht van de in het
wetsvoorstel 21 163 (Milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen)
gedane voorstellen.

Indien de regelingen van beide wetsvoorstellen tegelijk in werking
kunnen treden - waar ik zeker naar streef - komt aan het voorgestelde
artikel 80b inderdaad geen zelfstandige waarde toe. Het onderwerp van
dit artikel zal dan zijn neergelegd in artikel 21.6 van de Wet milieu–
beheer. Technisch gezien moet de regeling van het onderhavige
wetsvoorstel echter ook zelfstandig in werking kunnen treden; daartoe
moest onder meer een aangepaste en verbeterde procedure voor de
totstandkoming van algemene maatregelen van bestuur worden
opgenomen. Artikel 80b voorziet hierin.
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Artikel81a

De leden van de fractie van de PvdA achtten de bedoeling van artikel
81 a, vijfde lid, nu wel duidelijk, maar deden toch nog een redactionele
suggestie.

De slotclausule van het vijfde lid sluit aan bij de formulering van de
artikelen 1, tweede lid, onder b, (doelmatig verwijderen) en 13 (niet
noemen van toetsing). De door de leden van de PvdA-fractie voorge–
stelde tekst zou ik dus niet willen overnemen omdat zij te veel afwijkt van
de in het wetsvoorstel gebruikte terminologie.

Het oordeel van de leden van de PvdA-fractie, dat in het eerste !id van
artikel 81 a het «krachtens» zou kunnen vervallen, deel ik niet. Zoals ook
in de memorie van antwoord is aangegeven is de regel, dat hoofdstuk 3
van de Wet milieubeheer niet van toepassing is op inrichtingen, waarop
de Mijnwet 1903 of de Mijnwet continentaal plat van toepassing is. Voor
deze inrichtingen gelden regels op grond van deze laatstgenoemde
wetten. Die regels kunnen in het kader van die wetten geheel zelfstandig
worden geformuleerd, maar het is ook mogelijk op grond van de
slotclausule van artikel 81 a, eerste lid, naar bepaalde regels in hoofdstuk
3 van de Wet milieubeheer te verwijzen. Dit moet ook kunnen bij
algemene maatregel van bestuur, dus «krachtens» de genoemde
Mijnwetten, omdat in de opzet van die wetten de meeste regels op dat
niveau (in de zogenaamde Mijnreglementen) worden gesteld. Het gaat
hier om een heel complex van regels die zowel het milieu als bijvoor–
beeld de veiligheid en de bescherming van delfstoffen dienen. Het is
praktisch niet mogelijk daar enige losse verwijzingen naar de Wet milieu–
beheer uit te lichten en in de Mijnwetten zelf op te nemen. In het
aanvankelijk voorgestelde artikel 10b van de Mijnwet 1903 (dat bij nota
van wijzigingen komt te vervallen) werden wel een aantal artikelen van
hoofdstuk 3 van overeenkomstige toepassing verklaard met betrekking
tot vergunningen op grond van artikel 10a, omdat hier de opzet was
gekozen de milieuvergunningen voor bovengrondse inrichtingen in de
Mijnwet 1903 zelf te regelen.

De fractie-leden van de PvdA merkten op, dat de inleiding van het
tweede lid van artikel 81 a «in afwijking van het gestelde in het eerste lid»
zou kunnen vervallen. Dit zou inderdaad kunnen, doch ik ben van oordeel,
dat het handhaven van deze zinsnede de duidelijkheid bevordert. De
beide onderdelen van dit artikel zijn nu afzonderlijk volledig in hun formu–
lering.

De aan het woord zijnde leden vonden in de memorie van antwoord
onvoldoende grond voor de «behoudens» clausule. Zij vroegen om
concrete voorbeelden van gevallen waarin geen Wet milieubeheer–
vergunning vereist zou hoeven te zijn voor het opbergen van afvalstoffen
in ondergrondse mijnen. De «behoudens» clausule is opgenomen, omdat
wellicht, zoals ook in de memorie is vermeld, de samenloop van vergun–
ningen niet altijd noodzakelijk of doelmatig is. In een dergelijk geval zou
besloten kunnen worden het vereiste van een Wet milieubeheer–
vergunning te laten vervallen, indien de bescherming van het milieu
afdoende is gewaarborgd met de op grond van de Mijnwet gestelde
voorschriften. Het ligt echter meer voor de hand, dat besloten wordt
slechts bepaalde aspecten of bepaalde stoffen buiten de werkingssfeer
van de Wet milieubeheer te halen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een
algemene maatregel van bestuur op grond van de Mijnwet 1903 zou
kunnen blijken, dat bepaalde aspecten zoveel samenhang vertonen met
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door de mijnwetgeving bestreken aspecten, dat het voor de hand ligt
dergelijke aspecten niet via de Wet milieubeheer-vergunning te regelen
maar via de mijnwetvergunning, mede met het oog op een duidelijkere
afbakening van bevoegdheden en voorschriften. Zowel op grond van de
mijnwetgeving als op grond van de Wet milieubeheer kunnen namelijk
voorschriften worden gegeven met betrekking tot de bescherming van
het milieu. Omdat er een grote samenhang bestaat tussen de aspecten
veiligheid en bescherming van delfstoffen en het aspect milieube–
scherming kan het wellicht de voorkeur verdienen zoveel mogelijk alle
voorschriften, die hierbij relevant zijn in één vergunning op te nemen.
Hiermee kunnen deze voorschriften steeds in hun onderlinge verband
worden gezien. Omdat echter de mijnwetgeving niet het aspect van de
doelmatige verwijdering van afvalstoffen kan meenemen zal daarvoor
een aparte toetsing noodzakelijk blijven via de Wet milieubeheer-vergun–
ningprocedure. Wellicht kan het daarnaast ook zinvol zijn in specifieke
gevallen bepaalde artikelen van Hoofdstuk 3 van de Wet milieubeheer
niet van toepassing te verklaren of bepaalde stoffen onder voorwaarden
van de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer uit te sluiten.
Het ligt echter niet in de bedoeling bij de opslag-amvb op grond van de
Mijnwet 1903, die in voorbereiding is, van deze laatstgenoemde
mogelijkheden gebruik te maken. Hiervoor is nog onvoldoende ervaring
met de onderhavige problematiek opgedaan. Ik acht het echter wenselijk
deze mogelijkheden te laten bestaan. Wel wordt overwogen van de
eerstgenoemde mogelijkheid gebruik te maken met het oog op een
doelmatige vergunningverlening en een goede afbakening van bevoegd–
heden op basis van de beide wetten.

Naar mijn mening is in het vierde lid de ten aanzien van de Destruc–
tiewet beoogde situatie helder geformuleerd. De door de leden van de
PvdA-fractie voorgestelde formulering bevat een dubbelzegging. In «voor
zover» is het element «aspecten waarvoor» al begrepen. Dat hoeft dus
niet nog eens uitdrukkelijk te worden aangegeven.

Artikel III (Mijnwet 1903)

De leden van de fractie van de PvdA stelden diverse vragen over artikel
III (de wijziging van de Mijnwet). In verband hiermee wil ik tevens wijzen
op hetgeen hieromtrent in paragraaf 2.2.1. van deze nota is gezegd, met
name over het voorstel van de regering om bij nota van wijzigingen de
vergunning voor bovengrondse mijninrichtingen onder de Wet milieu–
beheer te brengen.

De leden van de PvdA-fractie betreurden dat aan de algehele
herziening van de Mijnwet kennelijk geen prioriteit wordt gegeven, en
kondigden aan hierop bij de plenaire behandeling van het onderhavige
wetsvoorstel te zullen terugkomen. Ik moge u erop wijzen dat het hier
een zaak betreft, die geheel onder de verantwoordelijkheid valt van de
Minister van Economische Zaken, zodat ik op deze materie in dit kader
niet zal ingaan.

De leden van de fractie van de PvdA misten in de memorie van
antwoord een reactie op hun opmerkingen en vragen over de diepe
ondergrond in het voorlopig verslag. Hierbij wordt waarschijnlijk gedoeld
op de vragen of het gebruik van de diepe ondergrond mogelijkerwijs
buiten het bereik van de Wet milieubeheer blijft en zo ja, waarom.
Inderdaad is er voor gekozen voor bij mijnen behorende ondergrondse
werken en inrichtingen alleen een vergunning op grond van de Wet
milieubeheer te eisen voor zover het afvalstoffen, die van buiten de
betrokken inrichtingen afkomstig zijn, dan wel chemische afvalstoffen of
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afgewerkte olie betreft. In alle andere gevallen is er geen aanleiding om
naast een vergunning op grond van de mijnwetgeving, die ook de
bescherming van het milieu tot doel heeft, een Wet milieubeheer–
vergunning te eisen. In het geval er sprake is van (chemisch) afval is
gekozen voor een Wet milieubeheer-vergunning naast de vergunning op
basis van de mijnwetgeving, omdat het aspect van de doelmatige verwij–
dering van afvalstoffen (dat tot de onderhavige wijziging van de Wabm is
geregeld in de Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen)
anders dan de overige milieuaspecten niet wordt geregeld via de
mijnwetgeving. Op de voorgestelde wijze kan dit aspect een rol blijven
spelen bij de vergunningverlening voor ondergrondse bij mijnen
behorende werken en inrichtingen, voor zover daartoe aanleiding is. Voor
een verdere beschouwing over de gemaakte keuze moge ik u verwijzen
naar de memorie van antwoord (blz. 89).

De PvdA-fractieleden hadden met betrekking tot artikel 1b op het oog
bij hun vraagstelling in het voorlopig verslag de Minister van Milieu–
beheer nevengeschikt te maken aan de Minister van Economische Zaken.
Het betreft hier een technische wijziging van een artikel over de nalatig–
verklaring van een concessiehouder. Deze wijziging heeft geen enkele
functionele relatie met het milieu en ik acht dan ook geen redenen
aanwezig om bij een dergelijke procedure van nalatigverklaring betrokken
te worden.

B

De leden van de PvdA-fractie vroegen in hoeverre nu wettelijk is
verzekerd dat alle bovengrondse inrichtingen onder het regime van
artikel 10 en volgende vallen en niet via artikel 9, eerste lid, onder c. Bij
nota van wijzigingen zijn de artikelen 10 en verder komen te vervallen en
wordt het systeem geïntroduceerd van een toepasselijkheid van
hoofdstuk 3 van de Wet milieubeheer voor alle bovengrondse bij mijnen
behorende werken en inrichtingen. Ten aanzien van de bij mijnen
behorende, ondergronds gelegen inrichtingen, waarop de Mijnwet 1903
van toepassing is, verandert het systeem niet. Naar aanieiding van de
opmerking van de aan het woord zijnde leden merk ik op dat nu artikel 9,
eerste lid, onder c, beperkt is tot ondergronds gelegen inrichtingen en de
technisch daarmee samenhangende bovengrondse delen. Voor de
toelichting hierop moge ik u verwijzen naar de toelichting bij de nota van
wijzigmgen. Ik meen dat hiermee aan de wens van de PvdA-fractieleden
is tegemoet gekomen.

De leden van de fractie van de PvdA stelden voor de basis voor
Hoofdstuk XX van het Mijnreglement weg te nemen door clausulering
van het derde lid van artikel 9 van de Mijnwet 1903. Een clausulering van
een wettelijke bepaling met het enkele doel in één geval een hoofdstuk
van het Mijnreglement 1964 te doen vervallen, acht ik uit juridisch
oogpunt weinig fraai. In de voorgestelde systematiek worden de op het
land gelegen bij mijnen behorende bovengronds gelegen inrichtingen
vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer op het moment
van inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel. Hiervoor is geen
nadere actie vereist. Het ligt in de bedoeling bij één van de amvb's, die
op grond van dit voorstel zullen worden gemaakt het desbetreffende
hoofdstuk van het Mijnreglement 1964 in te trekken. Wellicht ten
overvloede merk ik op, dat alle vergunningen, die reeds bij de inwerking–
treding van artikel I van het onderhavige wetsvoorstel zijn verleend op
basis van het Mijnreglement 1964, gelijk worden gesteld met een
vergunning, verleend krachtens de Wet milieubeheer (artikel XXII, eerste
lid).
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Meer in het algemeen zouden de aan het woord zijnde leden zich voor
kunnen stellen dat de milieu-aspecten van ondergrondse werken en
inrichtingen in een apart artikel worden geregeld in plaats van artikel 9,
eerste lid, onder c, en artikel 9, derde lid, waarbij ook de archaïsche en
niet op de Wet milieubeheer afgestemde terminologie van artikel 9,
eerste lid, onder c, zou worden aangepast. Hierover merk ik op dat bij
nota van wijzigingen alle onderdelen van artikel 9, die specifiek
betrekking hebben op het eerste lid, onder c, in het nieuwe artikel 10 zijn
ondergebracht. Voor het handhaven van onderdeel c in het eerste lid van
artikel 9 is gekozen, omdat dit eerste lid alle onderwerpen bevat ten
aanzien waarvan bij amvb voorschriften kunnen worden gegeven. Het
milieu is daarvan slechts één van de onderwerpen. Wel is in dat
onderdeel bij de nota van wijzigingen de terminologie aangepast op de
door de leden van de PvdA-fractie gowenste wijze, zodat dezelfde termi–
nologie wordt gehanteerd als in de Wet milieubeheer. Door de veran–
dering van de terminologie van artikel 9, eerste lid, onder c, moet de
vraag van de leden van de PvdA-fractie of dit artikelonderdeel ook van
belang is voor milieu-aspecten bij mijnen, die niet kunnen worden toege–
rekend aan een inrichting, ontkennend worden beantwoord.

De leden van de fractie van de PvdA waren van mening dat de Minister
van VROM mede de amvb's op grond van de artikelen 10 en volgende
moest voordragen. Aangezien bij nota van wijzigingen is gekozen voor
een integrale toepassing van de Wet milieubeheer op bij mijnen
behorende bovengronds gelegen inrichtingen zullen alle amvb's die op
grond van deze wet zullen worden ontworpen in beginsel ook van
toepassing zijn op de eerder bedoelde inrichtingen. Slechts voor zover
daartoe aanleiding is zullen voor deze specifieke inrichtingen afwijkende
regels worden gesteld. De voordracht voor deze amvb's zal worden
gedaan door de Minister van VROM. Ten aanzien van ondergrondse
inrichtingen is het systeem van een gezamenlijke voordracht van de
Ministers van Economische Zaken en van VROM gehandhaafd.

Ten aanzien van de opmerking van de leden van de PvdA-fractie dat zij
niet konden begrijpen waarom de bepalingen van artikel 1, vijfde en
zesde lid, van de Wet milieubeheer niet reeds in de nota van wijzigingen
waren opgenomen, merk ik op dat mij de vraag niet geheel duidelijk is,
maar dat ik aanneem dat zij is achterhaald door de voorgestelde wijzi–
gingen in de systematiek.

De PvdA-fractieleden vonden de memorie van antwoord ontoereikend
wat betreft hun vragen naar het van overeenkomstige toepassing
verklaren van een aantal artikelen van de Wet milieubeheer. Gezien de
eerdergenoemde wijziging in systematiek, waardoor alle relevante
artikelen ook van toepassing zijn op bij mijnen behorende bovengronds
gelegen inrichtingen en op bij mijnen behorende ondergronds gelegen
inrichtingen voor zover het afvalstoffen betreft, die van buiten de
inrichting afkomstig zijn dan wel chemische afvalstoffen of afgewerkte
olie, behoeven de door deze leden genoemde artikelen geen nadere
bespreking. Met betrekking tot de door de aan het woord zijnde leden
gemaakte opmerkingen over de departementale competenties merk ik
op, dat te allen tijde getracht is een zo goed mogelijke afstemming van
vergunningen en procedures te bewerkstelligen. Dit moge blijken uit de
in de nota van wijzigingen voorgestelde systematiek, waarvoor in goed
overleg met het Ministerie van Economische Zaken is gekozen toen het
bij nadere bestudering mogelijk bleek de Wet milieubeheer ook voor
bovengronds gelegen mijnbouwinrichtingen te doen gelden.
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Artikel V (Kernenergiewet)

De leden van de fractie van de PvdA zouden alsnog graag een
antwoord krijgen op de in het voorlopig verslag gestelde vraag «in
hoeverre lagere overheden krachtens artikel 15b belet kunnen worden
bepaalde onder de Kernenergiewet vallende activiteiten te verrichten».
Hiermee doelden zij, zo begrijp ik uit het eindverslag, op het al dan niet
vervallen van bevoegdheden van lagere overheden tengevolge van het
feit dat in de Kernenergiewet een aantal nieuwe artikelen wordt geïntro–
duceerd. Artikel 15b, waarnaar deze leden verwezen als grondslag voor
de vergunning op grond van de Kernenergiewet, is overigens een artikel
dat aangeeft op welke gronden een vergunning mag worden geweigerd
door het bevoegd gezag. Ook geeft het, via artikel 15d, aanknopings–
punten voor aan de vergunning te verbinden voorschriften. De grondslag
voor de vergunningverlening is zowel in de huidige als in de toekomstige
situatie artikel 15 van de Kernenergiewet. De handelingen die slechts
met een vergunning mogen worden verricht zijn in beide situaties gelijk
en ook de bevoegdheden van overheden worden niet gewijzigd. Daarbi]
ligt het primaat bij de rijksoverheid. Slechts in bijzondere gevallen zoals
rampen komen er op lager niveau bevoegdheden beschikbaar, in het
bijzonder bij de burgemeester van de gemeente waarin het voorval zich
heeft voorgedaan.

Artikel VIII (Grondwaterwet)

Deze bepalingen zijn niet bedoeld als versterking van het instrumen–
tarium voor het anti-verdrogingsbeleid, maar als uniformering van de
vergunningverleningsprocedure met de vergunningverleningsprocedures
voor de andere milieuvergunningen. Daarmee verdwijnen onnodige
verschillen in die procedures. Dat bevordert de duidelijkheid voor de
burger. Ook wordt coördinatie van die procedures daardoor mogelijk.

Artikel X (Wet verontreiniging oppervlaktewateren)

De leden van de fractie van de PvdA stelden diverse vragen over artikel
X (de wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de
WVO). In dit verband wil ik tevens wijzen op hetgeen hierover reeds is
opgemerkt in paragraaf 2.2.1. van deze nota.

De regering erkent dat het ondoelmatig kan zijn wanneer met
betrekking tot één inrichting verschillende amvb's gelden voor lozingen
(op grond van de WVO) en voor de overige milieu-aspecten (op grond
van de Wet milieubeheer). Om die reden wordt de aanbeveling van de
Taakgroep Wabm/WVO onderschreven, algemene regels voor inrich–
tingen en voor lozingen vanuit die inrichtingen zo veel mogelijk te combi–
neren in één algemene maatregel van bestuur, gebaseerd op twee
wetten (de Wet milieubeheer en de WVO).

Het is niet eenvoudig te bepalen wat de gevolgen zouden zijn, als ook
in de WVO de inrichting als invalshoek zou gaan gelden. In ieder geval
zouden lozingen buiten inrichtingen dan tussen wal en schip dreigen te
vallen, en zou een flink stuk regelgeving (de WVO, de daarop gebaseerde
uitvoeringsbesluiten, vergunningen, etc.) ingrijpend moeten worden
aangepast. Een dergelijke omvangrijke operatie is ongewenst en mijns
inziens ook niet nodig, wanneer - zoals voorgesteld - wordt voorzien in
een adequate afstemmingsconstructie tussen het inrichtingen– en het
lozingenregime.

De leden van de fractie van de PvdA informeerden voorts naar de
relatie tussen de algemene regels op grond van de WVO en het in
wetsvoorstel 21 163 neergelegde stelsel van milieukwaliteitseisen. Zij
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vroegen om enkele voorbeelden van algemene regels die wel via artikel
2a en volgende kunnen worden gesteld, maar niet via de toekomstige
artikelen inzake milieukwaliteitseisen. Waarschijnlijk is hier sprake van
een misverstand: algemene regels op grond van artikel 2a van de WVO
betreffen brongerichte regels (voorschriften, eisen die aan de lozing
kunnen worden gesteld), terwijl milieukwaliteitseisen effectgerichte
regels betreffen (normstelling betreffende de waterkwaliteit). Effectge–
richte regels geven normen voor milieukwaliteit (in casu van het opper–
vlaktewater) aan, die door brongerichte regels (in casu eisen aan de
lozingen) moeten worden gerealiseerd. De artikelen 2a en volgende van
de WVO en de artikelen inzake milieukwaliteitseisen zijn derhalve per
definitie niet uitwisselbaar als grondslag voor «algemene regels».

Zoals in de in paragraaf 2.2.1. bedoelde brief is opgemerkt, is de
regering van mening dat het belang van de bescherming van de riolering
moet worden opgenomen in de Wet milieubeheer. Gaarne wil ik hierom–
trent naar deze brief verwijzen.

Het was de leden van de PvdA-fractie tenslotte niet aanstonds duidelijk
in hoeverre de bij nota van wijzigingen aangebrachte aanscherpingen van
artikel 13, 16 en 26a van de Wet milieubeheer ook in de WVO worden
doorgevoerd. Dit geschiedt via van overeenkomstige toepassing
verklaring in de WVO. Ten onrechte was evenwel verzuimd artikel 26a op
te nemen in artikel X, onderdeel F (terwijl dit wel was gebeurd in
onderdeel G). Bij nota van wijzigingen is dit rechtgezet.

Artikel XV (Wet bodembescherming)

De leden van de fractie van de PvdA begrepen uit de memorie van
antwoord dat al hetgeen voor inrichtingen krachtens de artikelen 8 t/m
13 van de Wet bodembescherming geregeld kan worden, ook via de
artikelen 38 t/m 39a van de Wet milieubeheer geregeld kan worden. Zij
kwamen derhalve tot de conclusie dat het gewenst is de artikelen 8 t/m
13 niet langer van toepassing te doen zijn op inrichtingen. Zoals ook in
de memorie van antwoord is aangegeven (blz. 95-96), kan hiervoor
onder omstandigheden worden gekozen. Ik geef er echter vooralsnog de
voorkeur aan deze keuze niet algemeen in de wet te verankeren. Op die
manier kan per regeling worden bezien welke opzet het meest effectief
is: een benadering via het inrichtingenregime of een benadering via het
handelingenregime van de Wet bodembescherming. Bij die keuze
moeten aspecten als inzichtelijkheid, uitvoerbaarheid en handhaaf–
baarheid een belangrijke rol spelen.

Artikel XVI (WED)

De leden van de fractie van de PvdA waren tevreden met de
toezegging dat de indeling van alle milieudelicten in de Wet econo–
mische delicten (WED) opnieuw zal worden bezien. Zij verbonden hieraan
echter de vraag of het niet mogelijk zou zijn hiermee eerder te komen
dan in de brief van 19 februari is voorzien (in 1992 voor advies naar de
Raad van State), eventueel door dit onderwerp los te koppelen van
andere justitiële onderwerpen.

Zoals ik al eerder in deze memorie heb gesteld, hebben de werkzaam–
heden aan de wetsvoorstellen VAR en Milieubeleidsplanning en milieu–
kwaliteitseisen tot de beoogde inwerkingtreding van deze wetsvoor–
stellen op 1 januari 1992, gevolgen voor het tempo waarmee andere
onderwerpen kunnen worden aangepakt. Daar komt echter nog bij dat de
heroverweging van de indeling van de milieudelicten de strafbaarstelling
betreft, een onderwerp waarmee heel zorgvuldig te werk moet worden
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gegaan. Deze materie moet bovendien in samenhang worden beschouwd
met de reikwijdte van de artikelen 173a en 173b van het Wetboek van
Strafrecht. De leden van de PvdA-fractie refereerden trouwens zelf al
aan deze samenhang. Ook om die reden acht ik het vooralsnog niet
realistisch om hiervoor een snellere planning toe te zeggen.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen of tegemoet kan worden
gekomen aan de suggestie van het IPO om een administratieve boete te
introduceren voor het niet of niet tijdig melden. Zoals reeds meermalen
in deze nota aan de orde gekomen, is in de brief van 19 februari 1991
aangekondigd dat in het kader van het wetsvoorstel inzake de nieuwe
handhavingsonderwerpen zal worden onderzocht of het gewenst is een
regeling van een administratieve boete voor milieudelicten op te nemen.
De suggestie van het IPO zal daarbij worden betrokken.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders
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